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শীচৈতনাচরিতান্ততের মধালীলার | 

বিষয় । পৃষ্ঠ] । 
অধ প্রাস্থকায়ের প্নে।কথায়ে নমস্কায়রল অঙগলাচয়ণ ৯ 

» জ্রীগৌরাঙ্গ গ্রভুর মধালীল।র মুখবন্ধন সুত্র বর্ণন ২ 
» গ্রাথম পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ ৪৫ 

» শ্রীপৌরাজ প্রভুর অস্থ্যলীলার প্রেমোনাদ প্লাগ বর্পন সুর ফখন ৪৬ 

» দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ ৮৩ 

* গৌরাঙ্গ হাতূর সস, ভীবৃন্নাবনযারা, তন্মধো শান্তিপুরে হ্বীআংঘত প্রভুর ঘয়ে ভোজন. 

বিলাস বর্ণন ৮9 

» তৃতীয় পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ ১১৪ 

» মাধবপুরীর চরিক্রাম্বাদন, গোপালসংস্থ'পন এবং গীরচুরি কখম | ১১৫ 

»-টতূর্ধ পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ ১৪৫ 

» লাঙ্গিগোপালবিবরণ, জীগৌরাঙ্গ প্রভুর কপোতেশ্বর দর্শন এবং দণ্ডতঙ্গ কথন ১৪৬ 
» পঞ্চম পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ ১৬৭ 

» ভ্রীগৌরাঙ্গগ্রতু় সার্বভৌমপত্ডিত সহ সন্ষিন, সার্বভৌম উষ্টাটার্যোর কুতকক'ধণ্ন, 

মার্বভৌমকে আত্মারামক্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ শ্রবণ করান এবং তাহাকে ভগ- 

ব্জতিরস প্রেখোদয় কখন ই ১৬৯ 

» ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ ২২৫ 
'» গৌরাঙ্গ গ্রভূর দক্ষিণদেশ গমন, তথায় অনেককে বৈষবকরণ এবং কফচনা সসধধীর্ভন- 

প্রবর্তন, কর্ধবান্ষণের আলয়ে মহাগ্রতুর তোঁজনবিলাপ, কুষ্ঠাছ্বিত বানুদেব-বরঙ্ষণের 

. কুষ্ঠব্যাধি হইতে মোচন এবং তাহাকে ধঁডূর কৃষনা উপদেশকরণ বিবরণ ২২৭ 

» সপ্তম পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ ২৪৮ 
» ভীগৌর়াগ প্রভূ জিযডগ্সেরে নৃসিংহদের দর্শন, পোীবযীতীর্ঘে গমন, ' তথা রাধাননম. 
রায়ের সহ সম্মিলন এবং রায়ের সহিত গরুর লাধাদণয় রঙ্গের র বার রন ২৪৯ 

১ অষ্টম পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ ৩৪২. 
* উইগৌরাঙগ গ্রহূর দক্ষিণদেশে স্বীধপধ। টন, তে রী জান, পার্চতী এবং তত্থথদী 

প্রভৃত্তিকে বৈধনকরণ ও এ্রকুর কৃষ্ণনাম লঞও়ান, বৃদ্ধকেদী ঠীর্ধেযাতা এবং শত্:, 



বিময়। ্ টা 27৭ পৃষ্ঠা । 
গতি এক গ্রামস্থ বহসংখাক ান্গণ, টিক, মীমাংক, মায়াবাদীঁ, সাংধিক, পাত; 
নিক, শ্মার্ড এবং পৌর।ণিকগ্রভৃতির সহিত গ্রহুর বিচার ও পিদ্ধান্তসংস্থাপন এবং 
মকণকে ট্বফবকরণ, বৌদ্ধের গর্বনশ, প্রীর্গগেরে গ্রতুর গমন, তথ| কৃষ্ণন।ম বিশ্ত. 
রণফরণ এবং অন্ানা ভীর্থবিবরণ বিল্তার কথন 7. ৩৫৩ 

সখ নবম পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ " ৪১৩ 
রঃ গ্বীগৌরাগ প্রভুর দক্ষিণতীর্ঘ হইতে গাগগন, শ্রীগঞ্াথদেব দর্শন এবং বৈষবগণ আহ 

মিলন | 8১৪ 

'* দশম পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ 8৪১ 
.» শ্রীগৌরাঙ গরুর সমক্ষে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ও প্রাপরদ্ররাজ।র ইচ্ছ! প্রভুর সহ 

5. মিলন নিমিব নিবেদন, শ্রীমনদিরে গভুর বৈষ্ণবগণ পন্মিলিত হইয়| বেড়া সন্্ীর্ভঘণ ৪৪২ 

.» একাদশ পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ টি ৮ 

» গ্রাতাপরুদ্রের পুত্রকে মহা গ্রহ "প্রেমালিঙ্গন দেন এবং সেই পুত্রেধ আলিঙ্গন রাজ 

 লয়েন এবং বৈধবগণ মহ গুপ্ডিচাগৃহ মার্জণ ৪৮১ 

» দ্বাদশ গরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ ৫৪৯ 

, ্রীগৌরাগ গ্রতু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শ্রগগ!থদেবের রথাগ্রে নর্তন কীর্তন প্রেমে, 

আদ প্রলাণ ব্ণন ্ «৮. ৫১৪ 

, স্য়ে!?শ পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ ৫৪৫ 

» হোর|পঞ্চমীঘান। দর্শন, এবং ব্রজজদেখীর ভব শ্রবণ . ৫৪৬ 

* চতুর্দশ পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ ৫৯০ 

১ 
$ গৌর! গ্ুুর তন্ধগণ গড়ে বিদায়, সার্বভৌম ভট্টাচ্ে।র গৃহে ভোজন ;বং 

তাহার দ্বাাত। ফাটার শ্বামী অমোঘ নামক ব্রাঙ্ষণ মহাগ্রহুর ণিলনার্ঘ বিদৃঠিক। 

. বাধিগ্রন্ত এবং তাহ!কে গভুর কুপাকরণ বিব্ণ ৫৯১ 

৯ পঞ্চদশ পারচ্ছেদ সম্পূর্ণ | | ৬৩৪ 

5 জ্রীগৌরাঙ্গ গুভুর বৃন্দীবনয।ন। এবং নীল।চালে পুন্রাগমন কথন ৬৩৫ 

৪ যৌড়শ পরিচ্ছেদ মম্পরণ ূ : ৬৭৩ 

» জীগৌয়াঙগগ ছু বলভদ্র সহিত বনপথ শ্ীবৃন্দাবনযাত্রা ঝাস্রসমূহকে প্রভু হরিনাম বল।ন 

এবং শীবৃন্দাবান শ্লীরাগা$ঞ্চলীলামাধুরী সন্দর্শন বিবরণ .. ৬৭৪ 

এ সধীদশ পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ , | ৭৯১ 

, প্রণোর ্গগ্রতুর শীৃন্দাবনধ।ম পল্িক্রগ। এবং বৃনদাধনবিহ।র ব' 5১২ 

»এআস্ট'দশ পরিচ্ছেদ সপপর্ণ ূ ৃ ৭8৫ 



ধিশর। | পৃ্ঠা। 
অপ প্রীগৌরাগ গত মধুরা হইতে গীত জাগমন, প্রীরপ এবং ভ্ীসন।তমের বামসাহে 

উপীরি কর্শা পরিত।াগ পুরঃসর ্রীরূগগোষ্বামী তাহার কনিষ্ঠ জাত! ট্ীঅনুপ্কে সম্টিৎ 

বছরে করিয়া মহ গ্রডুর সহিত এয়াগে ছিলন, প্রীগৌ রাঙগ গ্রতু শ্রীনূপকে প্রীননাতনের 

বিধয়চু,? জিজ্ঞাসাকরণ ও শ্ী্নপে মহাগভুর শক্রিসঞ্চারণ এব ংতীছ!কৈ শিক্ষ। দেন, 

শ্রীরূপকে ধৃদ্দাবলগমনাদেশ এবং তিনি ও তাহার কনিষ্ঠ সমভিতযাহারে ৃ্াবমে ঈমল) . 

শ্ীগৌরঙগ গ্রতুর বার।ণসী আগমন বং তথায় চক্্রশেখয়ের অ।লয়ে গ্রনভুর স্থিতি বিব 

রণ ৃ ৭৪৬ 
» উদবিংখতি পরিচ্ছেদ সং্ূর্ণ | ৮৪৬ 

» স্রীলন। তনগোস্বমী শ্রীরূপের পরী গাপণ্ধে পরম।হলাদে বাদসাহের উজীরি কর্ম পরিত্যাগ 

পুরঃসর ঈশ।ন-ভূতা স্থিত পাঁতুড়া পর্বতপথ গমন তল্মধো ভূঞা] সহ মিলন এবং হাঁজি- 
পুর ত।হার তগিনীপতি প্রীকান্ধ মহ সাঙ্গাৎ করতঃ বারপপী গমন এবং ্রী'গীয়াগ, 

রাড ্ীদনাতনকে প্রেমাপিগন দিঃা নিগড় বন্ধনমৈ।6ম প্রশ্নকরণ, পীদনাতনগোশা- 
মিকে মহ প্রত শ্বর্ূপততববপ শ্রীভগবধস্ীপ তেদ উপদেশ কছেন ৮০৬ 

” বিংশতি পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ ? ৮৮ 

» ভ্রীপনা হনগৌস্বামী সহ মহা প্রভুর সন্ধতবটিচার শরীক) নধর বর্ন বখন ৮৮৯ 
” একবি'শতি পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ : ৯২৪ 

» শ্রীসন।তনগোশ্বামিকে মহাপ্রভু বিবিধ অদ্ধিধেয় সাধমভক্িতব বিবরণ কখন ৯২৫ 

» দ্বাবিংশঠি পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ . ৯৮৪ 

» সনাঁভমগোশ্বামিকে প্রেমভক্তি রদ কন ৯৯৪ 

» প্রয়্ে।বি'শতি পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ ১৪২৭ 

» ভ্রীসনাতমগোশ্বামিকে মহাপ্রভু আল্মারামগ্লোকের একবষি প্রকাক্স অর্থ বর্ন এবং 

শীপনাতনা গ্রহ কথন | ৯৪২৮ 

চটুর্ধিংশতি পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ ১১২২ 

॥ জ্ীগৌরাগ গ্রভু কাশীবাসি সমস্ত বৈষবকরণ, তণ| হইতে নীলচলে পুনয়।গমন, প্রীসনা- 

তনেক শ্ীবৃন্দাবন গমন এবং ীন়পের সহ মিলন কখন ও গ্রধমাবধি পঞ্চবিংশতি পঙ্ি- 
চ্ছেদের অনুবাদ কথন র ১১২৬ 

॥ পঞ্চবিংশতি্ম পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ ১)৮৪ 

1৪8 ইতি শ্রীচৈতনাচয়িভাখুতের মধ্যণীগার সুচীপত্র সম্পূর্ণ 1% 1 

85৯ লি 





প্রীচৈতন্যচরিতাম্বত। 
মদ্যলীল। | 

গ্রগমঃ পরিচ্ছেদ । 

দ্রীপ্্ীষ্চচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি ॥ 

বন্দে প্রীকুষ্ণচৈভন্যনিত্যানপ্দো মহে।দিতে!। 

গ্রৌড়োদয়ে পুষ্গবান্তো চিত্র শন্দো তমোনুদে ॥ ১ 

য্স্য প্রসাদাদজ্ঞোহপি সদ্য: সর্বজ্ঞতীং ব্রজেৎ। ৬ 

স শ্রীচৈতন্যদেবো মে তগবান্ সংপ্রপীদতু ॥২॥ 
তি 
০
 

০০ ০ র
ি
 

০. পপ প
াপী 

প্র্নীকষঞ্কচৈতন টন্ত্রীয় নমঃ ॥ 

বনে গ্ীকৃষ্ণচৈভনোতি । শৌড়োদাযে গৌড় এব উদয় উদয়াচলন্তশ্সিন্ সহ একদা | 

উদ্দিতো উদয়ং প্রাপ্তো কিস্তীতো পুশ্পবস্তৌ । একদা পুষ্পবন্তৌ দিবাকক্নমিশাকর- 

] বির তু ন গৌলী বৃত্তি: কোটিজগূর্বাসম গীতা ইতি দর্শনাং। অতএব চিত্রৌ আশ্চর্থো। 

পুনঃ কিভুতো শং ফল্যাণং দত যৌ তো শন্দো। পুনঃ কিন্তুতো। তমোছদৌ হৃদ খণ্ডনে 

অর্পাং অঞ্জানতমোনাশিকো তাঁবছং বঙ্গে ইতি ॥ ১ ॥ 
| 

যসা প্রসাধ।দিতি। যস গ্রসাঁদাং অজ্ঞ: সদ্ধান্তৎক্ষণ।ৎ সর্বজতাং ব্র্জেৎ গ্রাসিযাৎ। ল 

ভগবান্ প্রীচৈতনাদেবো মে মম সঙগ্ধে। ৮ সম্যক্ গ্সন্গো ভবতু ইতি ॥ ২॥ 

১ শী িিস্পপাশপপিপা শালা 

টি 

টা 77712 

|. গৌড়দেশরূপ উদয়পর্সনতে এককাঁলীন দিবাকর নিশীকরম্বয্ূপ, 

তএব আঁশ্চর্য্যরূপে উদিত, কল্যাগদাতা এবং অন্ঞ।ন তমোনাঁশক প্রী- 

কৃষ্ণখচৈতন্য নিত্যানন্দকে অ।গি বন্দনা! করি 1 ১ ॥ 

সাহার প্রপন্গতায় অভ ব্যক্তিও সর্ববন্জত্ প্রাপ্ত হয়, সেই শ্রীচৈ
তন্য- 

দেব ভবান্ আমান প্রতি প্রশঙ্গ হউন॥ ২ .. 

1... টির
 ৩ _____ শশী ১

লরিল সি 



1.২ _.. শ্্রীচৈতন্তচরিতাস্বত। [মধ্য । ১ গরিচ্ছেদ। 

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় দীনবন্ধু জয় জয় শচীহৃত জয় কৃগসিদ্ধু॥ 

জয় জম নিতানন্দ জয়াদ্বৈতন্দ্র। জয় গ্রীবাসাদি জয় গোৌরতক্ত 

হৃন্দ॥৩।॥ পূর্ব কছিল আদলীগ।র সুত্রগণ। যাহা বিস্ত!রয়।(ছন 

দাস বৃন্দাবন ॥ অতএব তর আমি সুত্রমত্র কৈল। ষে কিছু বিশেষ 

[,সৃত্রমধে/ই কহিল ॥ ৪ ॥ এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সৃঞ্জগণ। এতুর 

1 অনংখ্য লীল। না যায় বর্ণন ॥ ৫ ॥ তর মধ্যে যেই ভাগ দস হম্দাবন। 

 ঠতন্যমঙ্গলে বিস্ত।রি করিল বর্ণন ॥ মেই ভাগের (ঞহ। সুত্রমাত্র যে 

| লিখিব। ইহ! যে বিশেষ কিছু হাহা বিগ্তারিব ॥৬॥ চৈতন্যণীল।র 

| ব্যাপ দাঁপ ইতি তার তাজ্ঞ।য় কার তর উচ্ছন্ট চর্ববণ ॥ ৭ ॥ 
রি সস পপপা পাসে সপ িশপাপা শাঁঁিশি টাশিিশিসট শি শশা পাসে 

ীগোরীন্দরের জ জয় য় হউক জায় হক, দীনবন্ধু জয়যুন্ত হউন, শচা- 

স্থতের জয় হউক জয় হউক, কৃপ।সিদ্ধু জযযুক্ত হউন, শ্রীনিতা।নন্দের 

জয় হউক জয় হউক, প্রীব(ন।দি জয়ধুক্ত হউন, ই্ীগৌরভক্তরৃন্দের জয় 

হউক ॥৩॥ 
আমি পূর্বেব ঘে আর্দিলীল।র সু মকল বর্ণন গগিযাছি, শীবুন্নবন 

দল ঠ।কুর যাহ। বিস্তাররূণে বর্ণন করিয়াছেণ, আম তাছার মশার 

বর্ণন করিলাম। যেকিছু তাহার শ্ষে, তাহ! সুর্রসবেতই বল! হই- 
যছে ॥৪। 

এক্ষণে শেষলীলার সুত্র ঘকল করি: £ছি, স্ীমল্মুহা এর অসংখ্য? 

লীলা মমুদায় বর্ণন কর। ছুঃপাধ্য॥ ৫ & ৃ 
বৃন্দ বনদ।সঠ।কুর স্বচরিত ভীচ₹ন্যমসলে (হ হীচৈ £নাভ।দ1.ত) | 

 জীচৈতন্যলীল।র মধ্যে যে ভ।গ বিস্তা!পকূপে বণ করিয়াছেন, আমি এই | 

শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বত গ্রন্থে দেই ভাগের সুত্রমাত্র লিখব, কিন্তু ইহার 
1 মধ্যে যাহা বিশেষ হইবে, ভাহা বিস্তার করিয়। বর্ণন চিনি | ৬ ॥ 

জীবৃন্দাবনদ|ঠঠ।কুর ভ্ীচৈতন্যনীলায় ব্যসন্বরূপ, তীস্থার গ্সঘুম। ৪-। 
আমে তদীয় উচ্ছিষউ চর্বি করিতেছি ॥ ৭ ॥ 

্ 
শা পপ পিউ উক্ত কপ অপ 
৪. 

শপ. ০০ শপ স্পা 

শা 



বর্ণন ॥ ৮ ॥ চব্বিশ বৎমর প্রভুর গৃহে অবস্থ।ন। তাহা ঘে কাঁরল লীলা 

আ।দিলীল! নম ॥ ৯ ॥ চবিবশ বংগর শেষে যেই মাঘম!স। তার শুক্ল- 

পক্ষে প্রড়ু করিলা মন্য।স ॥ ১০ ॥ সম্ন্য।স করি চবিবশ বমর অবশ্থান। 

| তাহা যে যে লীল। তার শেষলীলা নাম ॥ শ্ষেলীপার মধ্য অন্তা ছুই 
নাম হয়|! লীলাভেদে বৈষ্বগণ নামভদ কয় ॥ ১১॥ তাঁর মধ্যে ছয় 

বগমর গমন।গমন | নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বুন্দ।বন। তীহ। যেই লীল। 

তার মধ্যলীল। নাম। তার পাছে লীল। আন্ত্যলীলা অভিধান ॥ ১২॥ 

অ।দিলীলা মধ্যণীল। অন্ত্যলীলা অর | এবে মধ্যলীল।র কিছু করিয়ে 
পল ললিতা শীট কি শশী তা যাহা. -০৩ 1 চল পাটা অগা সম্কস+++ 

৯ ১ শিোটািপিত তাপে শশী টি সা তপশ স্পা 2 

ভ পু উই।র চরণ মন্তুকে ধারণ করি কিঞিৎ েষলীলার 

সুত্র বর্ণন করি ॥ ৮॥ 

শ্রীমম্মহ।গ্রভূ চবিবশ বহমর গৃহে থ।কিয়া যে লীল। করিয়াছেন, 

ত।হ।র নম আদিলীল।। ৯ ॥ 

চব্বিশ বসরের শেষে যে মঘম।ন তাহ।র শুর্ুপক্ষে শ্রীমশ্মহ প্রভু 

মন্নয।স।শ্রম অপলন্বধন করেন ॥ ১০ ॥ 

সম্ধ্য।স করিয়। ইহই(র যে চবিবশ বৎপর আনস্থান, ততক।লীন ষেখে 

লীগ করেন, তাহ!র নাম শেষলীল।। শেযলীল।র অস্ত্য ও মধ্য এই 

ছুইটী নাম হয়, বৈষ্ঞবগণ লীল।ভোদে ইহার ছুই ন'ম:ভদ করেন ॥১১।, 
এই শেষণীল।র মধো থম ছদ বহসর গ্ীসম্মতাগাগব নীল|চল, 

| গৌড়, সেভৃবদ্ধ ও রৃন্দালনগ্রাভাত 717. এন 0 ইহার মধো 
যে সকল লীল। ত্য, তাহার নম মধ্যলাহা) ভহপর দ্বাদশ বৎসর যে 

মকল লীল! করেন, তাহার নাগ আন্তনীলা ॥ ১২ ॥ : | 

প্রীমশাহ প্রভুর আ।দ, মধ্য ও আন্ত্য ভেবে লীল। তিন একার হঞ 

| মধ্য। ১ পরিচ্ছেদ | ] ভ্ীচৈতন্যচরি হাযৃত। | ৩ 

তন্তি করি শিরে ধরি তার চরণ। েষলীগার সুত্র কিছু করিয়ে 



নর 
8 ... শ্রীচৈত্তন্যচরিতাম্ত। [ মধ্য। ১ পরিজ 1. 

পপ শিপ পিসপেসপোসপপাাপীশ পাশা পাপী 

বিস্তার ॥ ১৩ ॥ অষ্টাদশ বর্ষ কৈল নীলাচলে স্থিতি । আপনে জা 

লোকে শিখাইল ভক্তি ॥ ১৪॥ তার মধ্যে ছয় বর তক্তগণ সঙ্গে। 

প্রেমভক্তি প্রবর্তীইল নৃত্য গীত-রঙ্গে ॥ ১৫ ॥ নিত্যানন্গ প্রভুরে পাঠ. 

ইল গৌঁড়দেশে। তি'হ গৌড়দেশে ভাঁদ।ইল প্রেমরসে ॥ ১৬। সহজেই 

নিত্যানন্দ কৃষ্ণ্েখোদ্দাম। গ্রতু আজ্ঞ।য় প্রেম কৈল হা তাহা দান 

(॥১৭॥ তাহার চরণে মোর কোটি নমক্কার। চৈতন্যের ভক্তি ধেহ 

| লওযাইলা সংসার ॥ ১৮॥ চৈতন্যগোপাঞ্চি ধরে বলে বড় ভাই। তে! 

কছে মোর গ্রভূ চৈতন্যগো।স।ঞ্ি ॥ ১৯ ॥ যদ্যপি আপনে হয়েন প্রভূ 

বলরাম । তথাপি চৈতনোর করে দাগ অভিমান ॥ ২০ ॥ চৈতন্য সেব 
সপ 

এক্ষণে মধ্যলীলার কিঞিৎ বিস্ত।'র করিতেছি ॥ ১৩॥ 

প্রীগৌরাঙ্গদেন অক্ট'দশ বমর নীপাচলে অবস্থিতি করেন, এই 

কলে তিনি স্বয়ং ভক্তি আচরণ করিয়া লোকনকলকে ভক্তি শিক্ষা 

প্রদ।ন করেন ॥ ১৪ ॥ 

শেষ দ্বাদশ বৎসর মধ্যে প্রথম ছয় বহুমর ভক্তগণ সমভিব্য।হারে 

নৃত্যগীত রঙ্গে প্রেমভক্তি গ্রবস্তিত করেন ॥ ১৫ ॥ 

তৎকাদীন নিত্যানন্দগ্রভৃকে গৌঁড়'দ্রশে প্রেরণ করেন, তিনি 

আনিয়া প্রেমরগে গৌড়দেশকে তাসাইয়! দেন ॥ ১৬॥ * 

স্বভাবতই শ্রীনিত্যানন্দ প্রীরষ্ণের গ্রেমাতিশযে উন্মন্তম্বপূপ, তিনি 

মহাপ্রভুর আজ্ায় যথ। তথ! প্রেম বিতরণ করেন ॥ ১৭ ॥ 

আ।মি এ শ্রীনিত্যানন্দ শ্রভূর চরণে কোটি কেটি নমস্ক'র করি) উনিই 

ংসারস্থ লমস্তলোবকে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি গ্রহণ করা ইয়াছেন ॥১৮॥ 

শ্রীচৈতন্যো স্বামী শ্রীনিত্ত্য।নন্দ প্রভূকে বড় ভ্রাতা ঝবলিতেন, তিনিও 

শ্রীচৈতন্যদেবকে আপন।র প্রভূ কহিতেন ॥ ১৯ ॥ 
যদদিচ নিত্য স্বয়ং বলদেব হয়েন, তথাপি, প্রীচৈতন্য- 

7 ছ্ছ 

পপ 

সি পপি 



সস 

| মধ্য । ১ পরিচ্ছেদ। ] শ্রীচৈতন্যচরিতা মত । 

স্যকস৯০- - ০্ --, স্৮- -াশীশীশীশিশীশীীশীীশট শি 

চৈতন্য গাহ লহ লজ | টৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর 
প্রাণ ॥ ৯১ ॥ এইমত লোকে চৈতন্যভক্তি লওয়।ইল। দীন হীন নিন্দ- 

কাদি নবনিস্তারিল ॥ ২২ ॥ তবে ব্রজে পাঠ।ইল রূপসনাতন। প্রডূ- 
_আজ্ঞায় দুই ভাই আইল। বৃন্দাবন ॥২৩॥ ভক্তি .একাশিয়া সর্দতীর্থ 

প্রচারিল। মদনগোপাল গোবিন্দের সেব। গ্রক1শিল ॥ ২৪ ॥ নানা শাস্ত্র 

| আনি তক্তিগ্রন্থ কৈলপার। মুঢ়ধম জনের যে করিল নিস্তার ॥ ২৫॥ | 
 গ্রসু আজ্জায় কৈল রসশাভ্ত্রর বিচার। ব্রজের নিগুঢ়রস করিল! প্রচার ॥ | 
হরিভক্তিবিল।স অর ভাঁগবতামত | দশমটিপ্লনী অর দশমচরিত ॥ এই | 

- পপ ১ 

দেবের আমি দাস এই অভিমান করিতেন ॥ ২০ ॥ 

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ কহিতেন, চৈতন্য ৫পবা কর, চৈতন্য নাম গন কর 

এবং চৈতন্যন।ম গ্রহণ কর, যে ব্যক্তি'চৈতনাচন্দ্রে তি করে, সেই 

ব্যক্তি আমার প্রাণস্বরূপ ॥ ২১ ॥ 

প্রভৃবর নিত্যানন্দ এইরূপে চৈতন্যভক্তি গ্রহণ করাইয়। দীন 

নিন্দকগণকে নিস্তার করিলেন ॥ ২২ ॥ ৃ 

অনন্তর শ্রীগৌরঙগদেব শ্রীরূপ ও শ্রীপনাতন এই দুইজনকে আীবন্দা- 
বনে প্রেপ্পণ করেন, ইই!র| প্রভূর আজ্ঞায় বৃন্দ(বনে আগমন করেন ॥২৩ 

এবং ছুইজনে বৃন্দাবনে ভক্তি প্রকাশপূর্ধ্বক তীর্থসকল গ্রচার এবং 
শ্ীমদনগোঁপাল ও শ্ীগেবিন্দের সেবা প্রকাশ করেন ॥ ২৪ ॥ ূ 

(আহা! ইহাদের কি আশ্চর্ধ্য মহিমা) ইঙ্থার। নানাশস্ত্র আনয়ন- 

পূর্বক ভক্তিগ্রস্থ নার করত মুড ও অধম জন সকলকে নিস্তার করি- 
লেন ॥২৫॥ | 

অনস্তর প্রভুর আঁজ্ঞায় রসশান্ত্র বিচার করিয়া ব্রজের নিগুঢ় রস 
প্রচার করেন ॥ ২৬ ॥ 

শ্রীনাতন গ্রোস্বামী হরিতক্তিবিঙ্লান, তাগবতাস্বত, মটগী ও 



০ 

সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞ্ি সনাতন | রূপ গোঁদাঞ্ি কৈল যত কে করে 
গণন ॥ প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন। লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজবিলপ 
বর্ণন ॥ ২৭ ॥ 

রসাম়তগিন্ধু অ।র বিদগ্রমধব। উজ্জ্বলনীলমণি আঁর ললিতমাথব ॥ 
দ|নকেলিকৌমুদী অ।র বহু স্তখাবলী। 'আফ্টাদশ লীলাচ্চন্দ অ।র পদ্য- 
বলী ॥: গে।বিন্দবিরুদ।বলী তাহার লক্ষণ। মথুর!ম।হাত্য আর ন।টক- 
লক্ষণ ॥ লঘুভ।গবতাম্বত[দি কে করু গণন। সর্দত্র করিল ব্রজবিল।ম 

বর্ণন ॥ ২৮ ॥ তাঁর ভ্রাতৃপুত্র নাম শ্ীজীবগোন।ঞি। যত ভক্তিগ্রস্থ কৈল 
[ তার অন্ত নঞ্ি ॥ ২৯1. প্ীভ।গবতগন্দর্ড নাম গ্রন্থ বিস্তার। তভ্তি- 

সিদ্ধ।স্তের তাতে দেখাইল পার ॥ ৩৯ ॥ গোগালচস্পু নাম তাঁর গ্রন্থ 
শিট পপি ০ পশীশাসপসীশ -াসপাপ এপি পেশ ৮7 শশা তা ৯৮ পাত পতি 

দুশমচরিত ইত]া্দ রথ সকল গ্রকাঁশ করেন। আর স্্রীরূপগে।স্বামী 

যে কত গ্রন্থ করেন, তাহ।র সংখ্যা নাই, যাহ! হউক তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ 

প্রধ।ন প্রধান গ্রন্থের গণনা! করি, তিনি ব্রজবিল।স বিষয়কে লক্ষ গএম্থ 

বর্ণন করেন ॥ ২৭ ॥ 

গ্রস্থ সকলের নাম যথ।-_রঙামৃতসিন্ধু, বিদগ্বম।ধব) উচ্লনীলমণি, 
ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী, বন্থ্স্তনাবলী, তাষ্টাদশ লীলাচ্ছন্ন, পদ্যা- 

বলী, গে।বিন্দবিরুদাবলী তথ। তাঁহ।র লক্ষণ) মথুরাম।হাত্যু, ন।টকলক্ষণ 
( ন।টকচন্দ্রিকা ) ও বঘুভ।গনতাম্বৃত প্রসৃতি অগংখ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন, 

এমন কে।ন ব্যক্তি নাই যে তাহার গণন| করিতে সমর্থ হয়, কিন্ত এ 

সকল গ্রন্থের সর্বস্থলে ব্রজ্জবিল্/স বর্ণন করিয়াছেন | ২৮ ॥ 

অপর উই।র ভ্রাতুষ্পুজ শ্রীজীবগোস্ব'মী'যত গ্রন্থ করিয়াছেন, 
তাহার অস্ত নাই ॥২৯॥ 

তন্মধ্যে শ্রীভাগপতসপ্দর্ভ ধামক এস্থ অতিবিস্তৃত, ইহাতে তিনি, 
খঁক্তিলিদ্ধান্তের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন ॥ ৩০ ॥ 

এল পাপ পপ শী । পাপা ৯ পাপী পি তপ৯৭ সপীশ তা ০ 

এ ধ বারা পাপ পর ৮128 4৭. 

জ্লীচৈতন্যচরিতাম্বত। [মধ্য । ১ পারচ্ছেদ | | 

| 
র 

.॥. ও .. ০৫ 



টস 

পচ 

শি ছি টির সা পিপাসা শীত: তা ০ ০ ০০০১১ শেপ পাপী পপি তিশা ১ াটািশিক্পণ শা 

মধ্য। ১ পরিচ্ছেদ |] শ্রীচৈতন্যচরিতাৃত | ৭ 

মহ!শুর | নিত্যলীলা স্থাপন য।ছে ব্রজরসপুর ॥৩১॥ প্রথম বৎসরে 

অট্দৈত।দি ভক্তগণ। গ্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি-গমন ॥ ৩২ ॥ রথ- 
যাত্র। দেখি তাহা রছি চারি মস। গ্রভুসঙ্গে নৃত্য গীত পরম উল্লা 
॥ ৩৩ ॥ বিদায় সময়ে গস কহিল| সবারে। প্রত্যব্ব অ।গিবে শবে 

গুপ্ডিচা দেখিব!রে ॥ ৩৪ ॥ গ্রভু অজ্ঞায় ভক্তগণ গ্রত্যব্দ আগিয়|। 
গে।স।ঞ্িও মিলিয়। যায় গুণ্ডিচা দেখিয়া ॥ ৩৫ ॥ চতুবিশতি বর্ষ এছে 

করে গতাগত্তি। অন্যেন্যে দেহার (েহ। বিনা নাহি স্থিতি ॥ ৩৬॥ 

শেষ আ।র যেই রহে দ্বাদশ বতরর! কৃষ্ণের বিরহসম্তি গরুর অন্তর ॥৩৭ 

অপর তাঁহার রচিত ্রীনবোপালচল্পু নাঁমক যে গ্রন্থ তাহ! অতি মহৎ 

তাহ!তে ভ্রজরসসমূহ বর্ণনপূর্দক গিত্যলীলা স্থাপন করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥ 

পে যাহ! হউক, মহা প্রভুর সন্নাপের প্রথম বসরে অটদ্বত।পি গুক্ত- 
গণ গ্রভৃকে দর্শন করিবার নিগিত্ত নীলাঁচলে গমন করেন ॥ ৩২ ॥ 

এবং তথা উহার চ।রিয়।স অবস্থিতি করত মহাপ্রভুর সঙ্গে নৃতা 
গীতে উল্লাস প্রক!শ করেন ॥ ৩০ ॥ | 

ইষ্(রা যখন বিদায় গ্রহণ করেন তৎকালীন মহ।প্রভূ তাহাদিগকে 
কছিলেন, আপনার! সকলে এতিবংসর গুগিচাগর্শনে আগমন করি- 

বেন ॥ ৩৪ | 

মহা প্রভুর আজ্ঞানুমারে ভক্তগণ প্রতিবত্মর নীলাচলে আগমনপুর্নিক 

গুগ্ডিচাদর্শন ৪ মহু।গ্রভূর সছিত মিলিত হইয়া স্বদেশে গমন করেন ॥ ৩৫ 

এইরূপ চতুবিংশতি বতমর গমনাগমন করেন) পরস্পর ছুই ব্যতিরেকে 

দুইয়ের তাবস্থিতি হয় না ভক্ত ও মহ। তুর মিলন থাকিয়াই যায় ॥৩৬ | 

অপর মন্ন্য/সের গর যে দ্বাদশ বহুমর অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে 
নিরন্তর মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহ্ স্যরি হয় ॥৩৭॥ 

2  ________ " গছ 
*] 



চা শ্ীচৈতনচরিতামুত। [মধ্য। ১ পরিচ্ছেদ 
- পপ পিসপাপো পা পাপী 

আপা 

নিরন্তর রাত্রি দিন বিরহ উন্মাদে। হাসে কান্দে নাচে গায় পড়েন 
বিষাদে ॥ ৩৮॥ যে কলে করেন জগন্নাথ দরশন । মনে ভাবে কুরুক্ষেত্র 
হইল মিপন ॥ ৩৯ ॥ রথব।ত্রা অ!গে যবে কণেন নর্ভন। ত|হ। এই গদ- 
মাত্র করয়ে গযুন ॥ ৪০ ॥ 

তথাহি পদং রর 

সেই ত পবাণনাথ পাইলু। 
বাহ] ল।গি মদ্ণদহনে ঝুরি গেলু ॥৪১॥ প্র ॥ | 

এই ধুয়| গানে নাচেন ছুই ত প্রহর । কৃষ্ণ লইয়। ব্রজে যাই এ! ূ 
ভাঁব অন্তর ॥ ৪২ ॥ এই ভাবে নৃত্য মধ্যে পড়ে এক গ্লোক। দেই 
শ্লেকের অর্থ কেহ নাহি বুঝ লেক ॥ ৃ 

পাসে স্পা আপ পপ পপ পালা ০৩৮ ও ০ ৯ পপ পি ০ 

মহাগডু ম্বিদ। দিবার[ত্র বিরহ উম্মা।দে কখন হাসেন, কখন কাদেন 
এখং কখনও ব| বিষ!দান্ত হইয়] ভূমিতলে লুগ্িত হয়েন ॥ ৩৮। 

মহাঞ্রভূ যংকালীন শ্রীজগনাথদেবকে দর্শন করেন, তখন আনে; 
ভাবেন আ।মিঞ্ুরুক্ষেতে অমিয়! মিগিত হইল।ম ॥ ৩৯ ॥ 

আর যখন রথবাত্র!র অঙ্ো নর্ভন কগেন, গুথ|॥ এই একটীমত্র পদ 
গান করিয়। থাকেন 18০ | 

পদ যথা ॥ 

অমি ধহার জন্য কন্দর্প।নলে দগ্ধ হইতেছিলাম, মেই গণন।থকে 
প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৪১ ॥ 

ৃ মহাপ্রভু এই ধুয়া গন করিয়া জুইপ্রহর কাল শধ্য করন) তৎ- ূ 
| কালীন্ তহ।র অন্তরে এই ভাবোদয় হইয়।ছিল যে, প্রীরুক্চকে হইয়] ূ 

বৃন্দাবনে গমন করি ॥ ৪২ ॥ | ূ 

ৃ 
.. মহাপ্রভু এই ভাবক্রান্ত হইয়! নৃত্যমধ্যে একটা শ্লে।ক পাঠ করেন 
সেই শ্লোকের অর্থ অন্য কেন লোক বুঝিতে পারে নাই। 

ং 
১৭ 

রা] 

ও ” 

রি 
8 

শম্পা 

সঃ 



গং ₹ | 

মধ্য। ১ পরিচ্ছেদ |] শ্রীচৈতন্যচরিতায়ত | ৯ 

তথ।হি কাব্যগ্রক্গাশে গ্রথমোল্লাসে ৪ আঙ্কা- 
ধৃতং তথ! পদ্যাবলাযাং ৩৮৬ শ্লে।কে 

কদ্যাশ্চিং ন।যিকায়! বচনং ॥ 
যঃ কৌমারহরঃ মএব হি বরস্ত '£ব চৈত্রক্ষপা- 

স্তে চেম্মীলিতম।লতীম্ুরভয়ঃ প্রৌঢ়? কদম্বানিল। | 
স| চৈবাম্সি তথ।পি তত্র সরতসা।পারলীল। বিধো 

০৯২৯৯ শিশি -স্পাশশীশটিশািত 

পি 

এবং স্রীকুক্ষেন! কৃ সুচি তান বরহো লাঘাশি শ্রীর।ধ। ব্রজং বিনা তেন মহ মঙ্গমে 
পি তাদৃশহৃখাভাব: হুচয়স্ী ঝটিঠি ভীকুষ্ণসা বরনাগমনং প্রাথমমান। স্বসাভিগ্রায়মাধকং 
অনোদিতং পদদাং হীকম্সা গ্রে স্বসখীং গতি বদাঁহ তং কঙ্দাচিৎ পদোনান্বর্ণমতি 
মইতি। মম ঘঃ কৌমারং যোবনরাজাং হরভীতি স এব ঠি চিশ্িতং ময়। বরে। বৃত এব 
নানাঃ। সা কৌমারানস্থা চাহমশি স্বরতগীলায়!ঃ ক ঢাগাদিবৈশিষ্টো বৈশিষ্ট্যান্তং সুষ্টযন্তাহ 
তা ল্োতসাবভান্চৈতসা পা রারয়ঃ তথা উন্দীলি তান ং গফুল্রহানাং আরভয়ত সুগন্ধাস্তে 
চ তথ| হে চ প্রৌড়াঃ কদদ্বপুষ্পসশ্বন্ধিনে। বাঁয়বং নিদাস্থে ইতি অর্পাআধ্যাহারঃ। তদেত 
কালস্থানাং স্বরপত একা সম্তবাদতেদণতাতপর্মোণ হুচ্ডন্দগ্য়োগত | ম্দাবং পারব্াল, 

টৈশিষ্টামস্তি তথাপি রেশবৈ িষ্টাতাবেন ভাহুগরধারা নার তর রেবানায়ী নদী 
শপ্পািসিশীশিশিসপিপসপ ৩ - শশা শিশ াশীশি ২5. ০54০2১ 

য্থা কান্যপ্রকাশে ্রথমোল্লাসে ৪ তাঙ্ব পুত 

এবং পদ্যাবলীধুত ৩৮৬ শ্লোকে ॥ 
*কুরগক্ষত্রে গখীর গ্রাতি শ্রীরাপ।র উক্তি ॥ 

আীকুঞ্ণকৃত মমূচিত গনুনয়ে নিরহ পীড়।র উপশম হইলেও শ্রীরাধ। 
ব্রজ ব্যতিরেকে শীকৃষ্ণের সঙ্গম হইলেও তাদৃশ স্থখের অভাব সুঈনা- 
পৃর্সিক শীঘ্র শ্ীরুঞ্জের ব্রজাগমন গ্রার্থন1ক রন স্বীয় অভিপ্রায় সাধক অন্য 
কাথত গদ্য প্ীকৃষ্ণাঞ্জে অ।পনার সথীর &।তি কহিতেছেন যথ।--- 

হে সথি! যিনি আমার কৌমারক।ল হরণ করিয়!ছিলেন, মম্প্রতি 
তিনিই আমার বর, মেই সকল চেত্রমাসের রাত্রি, সেই মকল বিকসিত 
ম।লতীর গন্ধ, মেই সকল বিকপধিত কদম্বসনহম্বদ্দীন্ম বায়ু এবং আমিও 

টি 

এ ৯০ টি ১ উপ নন ৯১০২৯০৯2০45. সস ২ শি 
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সপ শে শা পপ 

'রেবারোধপি বেমীতরুতলে চেঃ পমুৎকতে | ইতি ॥8৩॥ 
এই শ্লোকের অর্থ জানে একলে স্বরূণ। দৈবে সে বহংমর তাহ 

গিয়াছেন রূগ ॥ 8৪ ॥ গ্রভূ-মুখে শ্লোক শুনি শ্ীবূপ-সোন!ঞ্ি।। সেই 
শ্লেকের অর্থে শ্লোক করিল তথাই ॥৪৫॥ শ্লোক করি এক তাল- 

পত্রেতে লিখিয়1। অ।পনার ব।স।চ।লে রাখিল গু“জির। ॥ ৪৬ ॥ গ্লোক 

র।খি গেল। সযুদ্রম্ন করিতে] হেন কালে আইল। এডু 

তাহারে মিলিতে ॥ ৪৭ ॥ হরিদামঠাকুর আর রূপসনাতম। জগন্নাথ | 
মন্দিরে নাহি যায় তিনজন ॥ ৪৮॥ পরাতে প্রভু জগন্নাথের উপল- 

এও বিরত ভা 

২ ০ স্পা 

সপ শি শাশাাাশীশিশি সপ সপসপপপাদা 

তস্যান্তীরে বেতসীতরোরশোকবৃঙ্গমা তল এব যঃ স্ুরতব্যাপারস্ত্রমা লীলায়াঃ জ্রীড়ায়। 

বিধিবিধাঁনং শুন্রিন মম চেতঃ সমুংকঠতে সমাগু:কঠাং প্রাপ্তি । রেবারোধসীত্যা 
যমুনাকুলে ইতি শ্রীয়।ধায়! অভিগ্র।য়ঃ ॥ ৪৬--৬* ॥ 

দেই আছি, তথ।পি রেবানদীতটে অশোক তরুতলে সেস্তরত ব্যাপার 
হইয়।ছিল তাহাতেই আমার চিন্ত উৎকপ্ঠিত হইতেছে ॥ ৪৩॥ ৃ 

এই শ্লেকের অর্থ কেবল একমাত্র স্বরূপগোম্বামী ঠাবগত আ।ছেন) 
দৈবক্রমে এ বংসর প্রীরগো গ্গ।মী নীপাচলে গমন করিয়াছিলেন ॥ 8৪ ॥ 

মহাপ্রভূর মুখে শ্রীরপগেম্ব।মী এ শ্লোক শ্রবণ করিয়। সেই স্থানে 
&ঁ শ্লো্কব অর্থনুরূণ-আ।র একটা শ্লোক রচন। করিলেন ॥ ৪৫ ॥ 

কিন্তু গ্লোকন্তি একট! তাঁপপত্তে লিখিয়। আপনার ঝাসার চালে 
গু'জিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥ ্ 

পরস্ত, রূপগোন্ব।মী যখন শ্লে!ক রাখিয়া সমুদ্রে শান করিতে যান, 
এমন মময় মহা গ্রভু তাহ।র সহিত মিলিত হইবার জন্য আগমন করি- 

লেন ॥ ৪৭ ॥ | | 
(১) হরিদ।পঠাকুর, শ্রীরূগপ ও পশাতন এই তিন জণ জগন্নাথদেরের | 

মন্দিরে গমন করিতেন ন॥ ৪৮ ॥ | 
শপ শপ স্পা পপ সা ভাপ 

(১) হরিদাস ষখন গৃহে উৎপন্ন বা পালিত, রূপ ও সনাতন ব্রাঙ্গণ হইলেও গঁড়্পতি 
সংসার সংসর্গে মিজেকে হীর্ন বোধ করিতেন। ইহাই শ্ীমনিরে ন| যাইবার হেতু ৃ 



মধ্য। ১ পরিচ্ছেদ।] আ্ীচৈতন্যচরিতামুতি | ৯১ 

ভোগ দেখিয়।। নিজগৃছে যান গ্রভু এতিম মিলিয়া॥ ৪৯ ॥ এই ভিন 

| মধ্যে যষে থাকে যেই জন। তারে আমি আপনে গিলে প্রভুর নিয়ম ॥ 
৫০ ॥ দৈবে এড অমি যবে উর্দধোতে চাহিলা। চাল গৌজা তলপত্রে 
সেই শ্লেক পাইলা ॥ ৫১ ॥ শ্লোক পড়ি প্রভূ আছেন অ[বিষ্ট হইএ1। 
রূপগেস।ঞ্ি 'অ।লি পড়ে দগ্ডবহ হঞ্া ॥ ৫২ ॥ উঠি মহাএভু তরে 

| চাপড় মারিয়।। কহিতে লাগিল কিছু কোপেতে করিয়া ॥। গোর 

শ্লেকের অভিপ্রায় কেহ নাহিজানে। মোর মনের কথ! তু জানিলি 
| কেমনে ॥ ৫৪ ॥ এত বলি তারে বু গ্রসাদ কহিঞ11 শরূপগোশ।ঞ্িরে 

শ্লোক দেখাইল লৈঞা ॥ ৫৫ ॥ স্বরূপে পুছন প্রভূ হইয়। বিশ্মিতে। 

এই তিন জনের সঙ্গে মিলিত হইয়| নিজগৃহে গমন করিতেন ॥ ৪৯। 
এই তিন জনের মধ্যে যখন ঘিনি উপস্থিত থাকিতেন, মহা প্রভুর 

এই নিয়ম ছিল যে, তিনি অ।পিয়। উহার সহিত মিলিত হুইতেন ॥৫০॥ 
অকল্মাত মহাপ্রভু আ.পিয়। যখন উর্ধাদিকে চালের প্রতি দৃষ্টিগ।ত 

করেন, তখন চালে গোজা তালপত্রে সেই শ্লোন্টী প্রাপ্ত হইলেন ৪৫১ 

শ্লেক পাঠ করিয়া মহা গ্রভূ যখন ভাব।বিষ্টচিত্তে অবস্থিত অ|ছেন, 
| এমন সময়ে শ্রীরপগোন্বামী আপিয়! তদীয় চরণে দত গ্রাণাগ করি- ! 
লেন ॥ ৫২ | 

1] অনম্তর মহাপ্রভু গভ্রেখানপুর্নাক রূপগোক্বামিকে এক চাপড় 
মারিলেন এবং ক্লোড়ে উঠাইয়। লইয়া কিছু কছিতে লাপিলন:॥ ৫৩।| 

মহ্।প্রভু কৃগছিলেন, রূপ । আম।র অভিপ্রায় কেছই জগত নহে, 
তুই আমর মনের কথ। কিরূপে জানিতে পারিলি। 08 ॥ 

এই. বলিয়। মহা প্রভূ রূপের প্রতি সদয় হওত এ জ্লোকট লইয়। 
| গিগ্। ম্বরূপগোম্ব।মিকে, দেখিতে দিলেন ॥ ৫6 ॥. 
2 | 

র্ 290 
ছু ৬ 

চর 

১ এ রি 
পি ঠা 



ই “প্রীচেততনাচরিতামুত। [মর্যা। ১ পরিচ্ছেদ | 

মোর মনের কথ। জূগ জানিলে কেমনে 1৫৬ ॥ রূপ কহিল যাতে 
| জ।নিল কমর মন। ভাত জানি হয তোমার কুপার ভাজন ॥ ৫৭ ॥. 

গেসাঞি কহে আমি তারে সল্ুষ্ট হইঞ। আলিঙ্গন কৈল সর্বশক্তি 

সঞ্চারিঞ| 01৮ | যোগাপাজ হয় গুঁব্ম বিবেচানে। ত্মিও কহিও 
] তারে গুঢরসাখ্যানে ॥ ৫৯ ॥ এই সস কগ! আগে কহিব বিস্তারিয়া। 

সঙ্গে উদ্দেশ কহি গ্রস্তান পাইয়। ॥ ৬০ ॥ | 

তথাহি স্তীবপঞ্গে ামিচরণৈরাক্কো ইয়ং শ্লোক? ॥ 

খিয়ঃ গে!হয়ং কুষ্ঠ ঘহচরি কুরুক্ষেত্রমিলি ত- 

, কেনচিৎ কৃ্ং আ।মানাশিশয়কং পদ।ং স্বাভাপরতসিদ্ধার্থমুদাদহা কষ্টাখকল্পনবিষয়তাং 

---*। স্পা শপ পাশিস ৯ পপ এ পপ এ ০৯ পা স্পাস্পীশ 7 পিক িস্পাশি শিশীশ্াট পশিসীীশিসপীস্ী পপি পতি টিপি লা 

এবং বিশ্ময়ান্বিন হইয়! স্বরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন) দূগ আমার, 

মনের বথ। কি গ্রকরে জ।নিতে পারিল !॥ 4৬ ॥ 

স্বরূপগে।ম্বামী কহিলেন, রূপ যাহ।তে আপনার মন জাশিতে পারি- 

য়ছেন, ইহাতে জ।নিল।ম, তিনি আ।গন।র কুপাপান্র হইয়াছেন ॥৫৭॥ 

 মহীগ্রভূ কহিলেন, হামি তাহ।র গ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া! যখন তাহাকে 

অ।লিঙ্গন করিয়াছি, তখনই তাহ।র প্রতি আমার সর্বগাক!র শক্তি 

সঞ্চার করা হইয়াছে ॥ ৫৮ ॥ | 

রূপ গুঢ়রস বিবেচনে যেগ্যপাত্র হয়, তুমি তাহাকে কহিও, দে 

যেন গুঢ়ুরম আখ্যান করে ॥ ৫৯ ॥ 

এই পকল বিষয় অগ্রে বিস্ত!র করিরা বর্ণন করিব, এ স্থলে প্রন্তাৰ 

পাইয়! সঙ্ক্ষেপে কিছু বর্ণন করিলাম ॥ ৬০ ॥ | 
 শ্রীবনপগোক্বামিকৃত শ্লে!ক পদ্য।বলীধুত ৩৮৬ শ্লোক যথা ॥ 

কোন ব্যক্তির কৃত সাযান্যব্ষিয়ক ্লরক স্বীয় অভিপ্রেত মিদ্ধির 
1 সহি ক 

দি রর ৮: 1 ১০: তি .. ্ বি ৯ ধা তা 2 $ ্ 
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স্তথ।হং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সিনা 

তথাপ্যন্তঃখেলম্াধুরমুরগীপঞ্চমজুষে 

মনে মে কাঁপিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৬১ ॥ 
এই শ্লেকের সঞ্ক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ | জগন্ন!থ দেখিয়া যৈছে ভূর 

ভাঁবন ॥ শ্রীর।ধিক! কুরুক্ষেত্রে ক্ণের দর্শন | যদ্যপি পায়েন বু 

ভাবেন এছন ॥ রাজবেশ হাতী ঘেড়া বাঃ | কাহ। গোপবেশ 

স্পেস 

৮০০ 

এ পপ এপ 

ঞ 

ক 

এগ, এ খা 

--শেশীশািটিশীচীগিশনী পাশ শ্পীীশিশীক্ি শিপ পাপা 

তত্রতৃষান্ টরিভাটী 1 তমেবার্ঘং বরণনতি পিয় [ইনি) স| রাগাহ' কুরুক্ষেঘনিলিতা উতগ়ো- 

রাবয়োঃ সঙ্গমেন পরস্পরমিলনেন স্বথ* জাতং যদাগোবং তথাপি মে মন: ক।লিন্া। যমুং 

নায়াঃ পুলিনে তটে যদ্দিপিনং বনমস্তি তট্মৈ স্পৃচয়তি । পিপিনং বিশিনষ্টি অগ্গবিপিনস্য 

মধ্যে খেলন্ মধুরো। যে। মুরলাঃ পঞ্চমঃ শ্বরে। রাগবিশেষস্তং জে!ষতি সেবতে টন | তাদৃশ 

মুরলীগানসানাত্রাপস্তবন্বহছচন।ত্তদ্বনসেণংকর্ষে। ধ্বনিন:। কালিনীগুশিনবিপিনায়ে্াপ- 

লক্ষণং ব্রজস্থবিহারস্থানানাঁ' জ্ছেয়ং। মুরলীবদনঃ প্রিগ়োহ্যমন্জাভিঃ সহ বৃন্দাবন এব বিহর 

ূ ত্বিতি ভঙ্গ! স্বাভিপ্রায়নিবেদনং ॥ ৬১৬৩ ॥ 

২ পপি তত পিপিপি শিক শী শশািশিটিটিশি পিপাসা েসসপিপশটাটিসিস্পি 55 

টিটি 

2 

| দিশিত উদাহরণ করি! কষ্টারথ করীমবিষপ্রযুক্ত , তাহাতে খনি 

ূ হইয়া জ্রীবপগোস্বামী পুর্নে।ক্ত শ্লোকার্থ বর্ণণ করিতেছেন ॥ 

প্রীরাধ| কহিলেন, হে সহচরি ! সেই এই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষত্রে মিলিত 

হইয়াছেন, অ।মিও সেই রাধা, উভয়ের সেইপক্গমন্ত্রখ ও মেই বটে, তথাপি 
বনমণ্যে খেগিত মুরলীর পঞ্চম অর্থাৎ কে।ফ্লি-স্বরতুল্য স্বরবিশিষ্ট নেই 
কালিন্দীপুলিনস্থ বণের*প্রাতি আমার মন স্পৃহা করিতেছে ॥ ৬১ ॥ 

হে ভক্তগণ ! সঞ্জেপে এই শ্লোকার্থ বর্ণন.করি শ্রবণ করুন, জগ- 
নন।থ দর্শনে মহাপ্রভুর যেরূপ ভাবোদয় হইয়াছিল, শ্রীবপগোন্ব।মী উল্লি- 

[ খিত-স্লে।কে তাহাই গ্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৬২॥ 

যদিচ শ্রীরাধা কুরুক্ষেত্র শ্রীরুষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত ইইলেন, তথ।্সি 
এইরূপ চিন্ত! করিলেন, এখন শরীরের রা'জবেশ, এবং হস্তি, অশগ ও. 

নি নি ছি 
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পপ ০ শ্াশীশীতিী 75 তিশি শিপ শশী শী পিটিশ পাশ ৮ শসা 

কাহ। নির্জন বৃন্দাবন ॥ গেই ভব সেই কৃষ্ণ সেই বন্দ|বন। যবে পাই 

তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৮. 

তছুক্তং শ্রীথন্ত।গবতে দশমন্কন্ধে ৮২ অধ্যায়ে 

৩৫ শ্লোকে শ্রীকুঞ্কং প্রতি গেপীবাক্যং যখ। ॥ 

জহৃশ্চ তে নলিনন1ভ পদ।রবিন্দং 

যোগেশখরৈহর্দি বিচিন্তামগাধবে।ধৈ2। 

ভাবার্৫ঘদীপিকায়।ং। ১০1 ৮২ ৩৫। এবং গ্রাপ্তে।২পি শ্রী: পুনগৃহিবাসক্ষেন নাঁপ- 

যাঙ্িতি তচ্চরণস্মরণং গ্রার্থনামস্ুরি তাহ আহছুশ্চেতি । হে নলিননাভ তে পদারবিদ্দং €গহং 

জুধাং গৃহসৈবিনীনামপি মনপি সদা উদ্দিয়াৎ আবির্ভবেং ॥ দশম টিপনাাং | যদাপি পরোক্ষ 

বাদাজ দৃষ্টান্তায় বাধা তব ভ(ঙ্গাকমপি তা্দুগর্গমনাদৃ তা তঙগচনেটৈর তং প্রাপ্তবাং জ্ঞাঁবা পরম- 

সন্ত! বভৃবুস্তখপি পরমৌৎস্থকোন প্রার্থয়ামান্থরিতাঁহ আহুশ্চেভি। হে নলিননান্ডেতি 

গঞ্গাফ্কারনাভিত্বাং পরমসৌন্দর্ষ।মুদ্দিষ্ঠং অতোহরবিন্দরূপকেণ শ্রীপদসা পরমমধুরত্বং তাপ- 

হরতাদ্রিকং চ ধ্বরনিতং। অতএব যোগো। ভক্তিযেগন্তদীশ্বররবশীক তত ক্কিষে | গৈরিতার্থঃ । 

হদেোব বিশেষেণ সর্কোতকৃষ্টতয়। ভাঁবাং চিস্তাং। অগাধবোধৈজ্ঞণনিভিকু্জ্িরপি গরমপুক- 

যার্ধঠয়! ভাব্যং। কিঞ্চ সংস।রেতি। এশং তক্তমুক্বিষক্ষিণাং ত্রয়।ণাং দেবাত্বেন সাঁধাখং 

সরধনত্বং চোক্তং। সদ মনসি জুষাং ত্বংকপয়! তবংসেবমাঁনানামগি নোংন্ম।কং গেহং প্রতি 

সক্কদগদিয়াং গ্রকটং তবতু। যদ্বা, প্র্ঈম»1 ছে নলিনন।ভতি সঙ্থোধা স্বপরিচয়বিশেষং 

হত।পয়িদ্থ! তাঁবতো| বিরহসানৌণ্িতাং ছুঃসহতঞ্চ জ্ঞ।পিতং। বাক্যার্ঘশ্চায়ং। আস্তাং তাঁব- 

ঈগবি ধিহভামামন্্াকং তুদর্শনগন্ধবার্তরপি হে নলিননাভ তব পদারবিন্ধং বানি াতি 
০ ০ ৯৩০ পে সস এ পপ পিপি 

মনুষোর সমাঁরোহই দেখিক্েছি, গেপিবেশ কই, নির্ভুন বৃন্দাবন কই, 
খন ঘেই ভাব সেই বৃদ্দাবন প্রাপ্ত হইব, তখন আমার বাস্থিত ব্ষিয় 

পুর্ব হইবে ॥ ৬৩॥ ' 
এই বিষয় দশমন্কন্ধর ৮২ অধ্যায়ে ৩৫ প্লোকে খা! ॥ 

শ্রীকৃছ্ের অধ্য।জশিক্ষায় গেপীগগ কছিতে লাগিলেন, অগাধবোধ 

ধোগেখরদিগের হয়ে .চিত্তনীয় ও ষংসায়কৃণে পর্তিত ব্যক্তিদিগের ]. 



নর 
৪. ন্ট মধ্য ।.১ পরিচ্ছেদ |] শ্রীচৈতন্যচরিতাস্বৃত। 

সংমারকুপপতিতোভুরণাসলম্বং 

গেছং জুমামপি মনগ্লযদিয়াৎ সদ নঃ ॥ ৬৭ ॥ 

তএবং, লোকন[থেন পরিপুন্টাঃ স্থণ্ুকুত|ঃ। 
প্তচুহ্ধ, িমনসন্তৎ পাদেক্ষাহতাংহসঃ ॥ ৬৫ ॥ 

সপ পানা পা 

পাক্সাকং মনসপুদিয়ীৎ | নঙগ কিমিবারাসম্ভাবাং। তত্াছঃ | যোগেশ্বরৈরেব দি বিচিস্তা ূ 

নতবন্মাভিন্বংস্ময়ণারস্ত এস মুচ্ছ? গ!গিনী বুদ্ধিভিঃ ৷ চবণসারবিন্বরূগকং তৎস্পর্শে নৈব দাঁছ- 

শস্তিভবতি নতু শ্পরণেনেতি জ্ঞাপনায়। নন্থু তথা নিদিধাসনমেব যোগেশ্বর।ণাং স'সার- 

ছুংখণমব তবতীনাং বিরহছু:খং দূরীকুতা তছ্দঘ়ং করিষাতাশহ্ব্য।ছং। সংসারকৃপপতিতা- | 

নামেবোন্ঠরণবলন্বং ন্বক্মাকং বিরহসিন্ধুনিমগ্লানাং। তচ্চিন্থনে ছুংখবৃদ্ধেরেবানুভূয়মানত্বাদিতি | 

ভাঁবঃ | ল্ষটত্রব।গ হা মুহুণণং সংক্ষাদন্থভবত। তরাছঃ। গেহং জুষ।ং গরগৃহিতীনামন্বাধী- 

নান।মিতার্থঃ | যদ্ধ। গেছং জুপ।মিতি তব সঙ্গতিশ্ড তংপূর্বাসঙ্গমবিলাসধায়ি তত্বদন্মংকাম- | 

দুঘস্বাভাঁবিকাশ্রত্্রীতিনিলয়ে নিঙ্গগৃ“হ গোকুল এব ভবহু নতু দ্বারকাদাবিতি শ্মমনে!রথ- 

বিশেষেণ তন্মিল্ের গ্রীতিম ঠীনামিতার্থঃ। যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর ইন্তাদিবৎ। 

তশ্মাং অন্মাকং মনসি ভবচ্চরণচিশ্বনসামর্থাঁভাবাং ম্বয়মাগমনসাসামর্থাদিনভিকচেব ৭ 

সাক্ষাদেব শ্রীবুন্দাবন এব যদাগচ্ছঠি তৈব নিস্তার ইতি ভাঁবঃ| অন্র ল্ীদামাদিগোগানাং | 

শ্রীমতুদ্ধণ্যানদর্শিতসিক্ধীন্তরীত।| বিরহ এব ন তো হন্তীত্যনাগমনাৎ কিন্তু গোরক্ষাঁয়ামেব 

স্থিতত্বান্মিলন।দিকবর্ণনং জেয়ং ॥ ৬৪ ॥ 

ভ।ব।থদপিকায়।ং | ১০।৮৩। ২। তৎপাদেক্ষয়। হতমংহো। যেষাঁং তে ॥ দশমটিপ্লন্যাং। 

এবং ক্রমরীহা। লোকনাথেন সর্বলোকেঞ্সরেণ।পি পরি সর্বতঃ পৃষ্টাঃ নু নানোপহ্থারা- | 

দিন! সংকৃত15।, অতস্কংপ্রস।দদর্শনেন স্ৃ্টমনমঃ সন্থন্তৎপদেগগয়ৈবতু হতাংহনসে! গত 

ক্েশান্তে যুধিঠিরাদয়ঃ প্রতৃচুঃ ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ 

উত্তরণের অবলম্বনরূপে পদ্মনাভের পাদপদারয় গৃহস্থ হইলেও আম।- 

_দিগের মনে পর্ব্বদ! উদ্দীত হউক ॥৬৪॥ 
.. ভীহারা সকলে এইরূপ লোকনাণকর্তৃক মকারপুর্ধক জিজ্ঞ/দিত | 

হুইয়। পরে শ্রীকষ্প।দপদন্ম দর্শনে হতপাপ হওত হুষ্টমনে প্রত্যৃ্তর | 
দিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥ 

টি _ 
১৩ 
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তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে। উদয় করয়ে যবে তবে বাঞ্।- 

পুরে ॥ ভাগবত শ্লোকার্থ বিশদ করিঞ। | রূপগোসাঞ্জি শ্লোক কৈল 

- লোক বুঝা ইয়া ॥ ৬৬ ॥ 
তথাহি ললিতমাধবে ১০ অঙ্কে ৩৬ শ্লে/কে 

প্রীর।ধ| প্রীকঞ্চং প্রত্য।হ ॥ 

যা তে লীলারসপরিমলে|দগ।রিবন্যাঁপরীতা 

ধন্য ক্ষৌণী বিলনতি বৃতা। ম|ধুরী মাঁধুরীভিঃ। 

তত্রান্ম। ভিশ্টটুলপশুপী।বমুগ্ধস্তর!তিঃ 
সংবীতন্ত্ং কলয় বদনোল্ল।লিবেণুবিহারং | ইতি ॥ ৬৭॥ 

-পপািপাপিসসপীলাা সত 

লোচনরোচন্যাং। তত্র মাধুরীতি। মধুরা পুর্য্যা অদূরভবেতার্থঃ। অদূর তবশ্চেতি চতুর, 

ধিকস্তদ্ধিতঃ। স| ক্গৌণী বৃন্দাবনভূরিতি ঝাঁখোষ়ং | ইতোষ। | যাতে লীলেতি। যা ক্ষৌণী 

তে তব লীগারসপরিমলোদগারিণী বনা। বনসমৃহ্তয়া পরীহা ব্যাপ্ত! সহী যা গনী মাধুরী 
ভিত্তা আবৃতা ছাদিতা সতী বিলসত্তি তত্র গৌণ]াং অগ্াতিঃ সহ সংবীতঃ মিলিতঃ সন্ 

| বদনোলাসিবেণুস্বং বিহারং কলয় কুরু। হে চটুল। অস্মাভিঃ কথস্তৃতাভিঃ পশুণীভাবযুগ্ধ' :. 
স্তর।6; গোপীভাবেন মোহিত্ীস্বঃকরণাঁভিরিতি ভাঁবঃ ॥ ৬৭--১৪ ॥ | 
পপ এ ও. 

উীরাধা কহিলেন, কৃষ্ণ! যখন ব্রজপুরগৃহে তোমার চরণ|রবিল্দ 
উদ্দিত হইবে, তখনই আম।র বাঞ্1 পুর্ণ হইবে ॥ 

জ্ীবূপগে।স্বামী ভগবত শ্লোকার্থ পরিক্ষা রপুর্কৃক লেঃক সকলকে 
' বুঝ|ইয়া কহিয়াছেন ॥ ৬৬ ॥ 

শ্রীললিতমাধবনাটকের ১০ অঙ্কধূত ৩৬ শ্লোক যথা ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীর।ধাকে অভীষ্ট প্রর্থন! করিতে কহিলে, প্রীর।ধ! কহি- 

লেন, হে স্থন্দর ! যে মাধুধ্যময়ী ধন্যরূপ। মধুরা'তূমি তে|সার লীলাস্থান 

.মকলের শৌনত্গ্রকাঁশকারি বনপমুহে পরিবৃত| হইয়া শোঙা পাই- 
তেছে, দেই স্থানে গোপীভাবে লুব্ধচিত্ত মাদৃশ জনের মহিতি মিলিত 
হইল ফুলবদনে বেণুধারণপুর্র্ঘক বিহার অঙ্গীকার কর ॥ ৬৭.॥ 

চি এর 4 
প ছা! 

৫ 
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] 

যাকের বিএ ্ 

মধ্য। ১ পরিচ্ছেদ |] ভ্রীচৈতন্তচরিতামৃত | ১৭] 

জন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ ৷ হুভদ্র। সহিত দেখে বংশী নাছি 
হাত ॥ ত্রিভঙ্গ হন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন। কীহা পাব এই বাঞ্ছ1। বাটে | 
অন্ুঙ্ষণ ॥৬৮॥ শ্রীরাধিক!র উন্মাদ ঘৈঃছ উদ্ধবদর্শনে। উদঘ | 

রি গ্রল।পণ তৈছে হয় রাত্রি দিনে ॥ দ্বাদশবৎসর শেষ এছে গোডাইল। | 
এই মত শেষলীলায় বিধান করিল ॥ ৭০ ॥ সম্যান করি চব্বিশ ধং- র 

7টি) শিপ তত পপ সপ প ৮7 শিট ০ পিপল ১০ পপ 

এইরূণে মহাপ্রভু শভদ্র সহিত ভগদাথকে দর্শন কছিয়া দেখিতে 
প1ইলেন) হস্তে বংশী ন।ই, ব্রজে ত্রিভঙ্গহ্ন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দন কৌথ। প্রাপ্ত: 

হইব, মহাগরতভূর এই বাঞ্। নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ৬৮ ॥ 
উদ্ধব-দর্শনে শ্রীরধার যেরূপ উন্মাদ * হইয়|ছিল, তক্রপ মহা - 

প্রভুর দিঝরাত্র উদঘূ্ণ| $ ও এল!প % হইতে লাগিল ॥ ৬৯। 
মহাগভু শেষ দ্বাদশ বৎসর এরূপে যাপন করেন, এই মত শেষ- 

লীলার বিধ।ন করিলেন ॥ ৭০ ॥ 

রি সন্াসাশ্রগ অবলম্বন কথিয়া চবিবিশ বুসর যেধে কর্শা করি- 
শি তীশি শিপন তি ৮ শিপন ভাসি ২৭ --শশীশীশিতা শী শি ১০ সা শো সপে পাপী - 7৩ জা পা 

৪ নিমিভাি হসিন্ধুর ঈিনিভারের ৪ লহরীতে 

৩৯ অস্কধত উন্মাদলক্ষণ যথ! ॥ 

উন্নাদে। হদ্ভ্রমঃ প্রৌচানন্দ।পদ্িরহাদিজঃ | 
». অরাউ্রহাসে। নটনং সঙগধতং বার্থচেষ্টিতং | 

গ্রালাপধাবন দ্রোশ'বিপরীত-ক্রিষ।দয়ঃ 1 
অসাার্ণঃ | অঠিশয় অ।নন্দ, আপদ এবং বিহায়ার্দি জনিত হদ্ভ্রসকে উন্মাদ বলে।। 

এই উন্মাদে অষ্টহাস, নটন, সঙ্গীত, বযচেষ্টা প্রলাপ, ধাবন, চীংকাঁর এবং বিপরীত 
ক্রিয়াদি হইয়া! থাকে ॥ 

8 উজ্ছ্বলনীলমণির স্াযিভ।বপ্রকরণে ১৩৭ অঙ্কে ॥ 

৪ 

রি পপ 5800৯৯০১০০৩ ৭৬১১০-০-০০১০-: ৃ সব ৭ নানাবৈবশাচেষ্টিতং ॥. 
অন্যার্থঃ। নানাগ্রকার বিসদৃশ রিবশতা চেষ্টাকেই উদ বলে ॥ 

* উজ্জ্লনীলমণির উত্তান্বরপ্রকরণে ৭৭ অঙ্কে ॥ 
ব্যর্ধালাপঃ প্রলাপঃ সাৎ ॥ 

অন্যার্থঃ। অর্থাৎ বার্থ আল।পের না প্রলাপ ॥ 
১ শর 

রা কি 

সা ৫ ত্র ঁ 

সরা ারর০৫০০০০০-০০৫-্্ সস ্্পন 

০ হু সি 
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ূ 

্ __ 

জরি 

| ১৮ শ্্রীচৈতন্যচরিতামত। [মধ্য। ১ পরিচ্ছেদ। 

সর কৈল €ষ যে কর্মা। অনন্ত অপার তর কে জানিবে মণ ॥৭১॥ 
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্ দরশন। মুখ্য মুখ্য লীলার করি সৃত্র 
গণন ॥ ৭২ ॥ প্রথম সুত্র গ্রভুর হন্য।গকরধ। তবে ত চলিলা এভু 

আীরন্দাবন ॥ ঠ্রেমেতে বিহ্বল বাছা নাহিক স্মরণ। তন দিন কৈএ রাঢ 

দেশেতে ভ্রমণ ॥ ৭৩॥ নিত্যানন্দ এভু মহাএভু তুলাই যু।। গঙ্ঈ।তীর 

লইফ1 আইলা যমুনা বলিয়] ॥ ৭৪॥ শান্ভিপুরে আচার্য্যের গুহ আগ- 

মন। প্রথম ভিক্ষা কৈল তাহ! রাত্রে সঙ্কীর্তন ॥ ৭৫॥ মাত| ভক্তগণের 
তাহ! করিল মিলন। সর্প মম।ধান করি কৈল নীগাদ্রি গমন ॥ ১৬ ॥ 
পথে নান! লীল। করে দেবদরশন। মাধনপুরীর কথ। গোল স্থাপন ॥ 

ক্গীরচুরি কথ! সাক্ষিপে(পাঁল বিবরণ। নিত্যানন্দ কৈল ওভূর দণ্ড 
সপপ্পী শপিপী শিপ রি 

যাছেন, তাহা অনস্ত ও অপাঁর, তাহার তাতপর্য্য কেহই অবগত হইতে 

পরে না ॥৭১॥ 

হে ভক্তগণ! অমি এ মকল লীলার অনুনন্ধ!ন করিবার নিমিত্ত 

দিগ্দ্খন করি, ইহাতে মুখ্য মূখ্য ল'লার সুত্র গণনা করিতেছি ॥ ৭২ ॥ 
মহাগ্রভূর প্রথম লীলার সুত্র সম্না।সকরণ, তদণন্তর শ্রীবৃন্দ।বন- 

যাত্রা, ইহাতে প্রেমে বিহ্বল হওয়।তে বাহৃজ্ঞান না'থাক|য় তিন দিবস, 
রাডদেশে ভ্রমণ করেন ॥ ৭৩ ॥ 

নিত্যানশাএতৃ মহাগ্রভূকে ভূলাইয়। যযুন| বলিয়! গগাতীরে তই 
অ।ইসেন ॥ ৭৪ ॥ ূ 

অতঃপর শান্তিপুরে শ্রীঅদ্ধৈ চাঁচার্ষ্যের গুহে আগমন করিয়া গএরথম 
ভিক্ষ। এবং তথায় রাত্রিতে সম্কীর্তন করেন ॥ ৭৫ ॥ 

তৎপরে মাতা ও ভক্তগণের মহত হথ।য় মিলিত হইয়া সর্বম্ষ। 

ধনানন্তর নীলাচলে গমন করেন ॥ ৭৬ ॥ 

নীলাচলে যাইবার সময় পথে সমস্ত দেবদরশন, মাধবেক্দ্রপুরীর. কথা, 
গেখপ।ল স্থাপন, ক্ষীরচুরিয় কথ।, সাক্ষিগে।গ(লের বিবরণ এবং নিত-. 
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টি 1 

এ ৪ 

ও 

মধ্য। ১ পরিচ্ছেদ।] শ্রীচৈতন্যচরিকামৃতি। ১৯ | 
পপি স্টিকি ৯ প্ স্পা স্পিসপিশটিশ০০ পাশ শাসক শী ১৯০০ ৯ 

ভঞ্জন ॥৭৭॥ জ্রোধ করি একা গেল! জগন্নাগ দেখিতে । দেখিয়া! মুচ্ছি £ 

হএঞ| পড়িল। ভূমিতে ॥ ৭৮ ॥ সার্বতৌম লৈয়। আইল। আপন ভবন। 

তৃতীয় প্রহরে হৈল গ্রভূর চেতন ॥ ৭৯ ॥ নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর 

মুকুন্দ। পাছে আমি মিলি মবে পাইলা আনন্দ ॥ ৮০ ॥ তবে সার্ব- 

ভৌমে প্রভু গ্রা্দ করিল। আপন ঈশ্বর মুর্তি তারে দেখাইল ॥ ৮১ ॥ 
তবে ত করিল প্রভু দক্ষিণ গমন । কৃর্ধাক্ষেত্রে কৈল বাসদের বিমেচন ॥. 

জীঘড় নৃসিংছে কফৈল নৃষিংহ-স্তধন। পথে পথে গাম গ্রামে নামগ্রব- 

তঁন ॥ ৮২ ॥ গোদ।বরীতীরবনে বৃন্দ।বন জম । রা।মানন্দরায় সহ ভীহ।ই | 

মিলন ॥ ৮৩ ॥ ভিমল্ল ত্রিপদী স্থান কৈল দরশন | সর্ব করিল কৃখও- | 
০৮০ পেপসি ক পিসী তত গালে কিন - খপবিস্পী ২ সি 

নন্দগ্রভূ মহাগ্রভূর যে দণ্ড ভঙ্গ করেন ॥ ৭৭ ॥ ৃ 

তাহ।তে মহ।প্রভূ জ্রোপধঙরে একালী জগম্!গ দর্ঘনে গমন করেন ৰ 

এবং জগন্ন'থ দর্শন করিয়া ভূমতে মুচ্ছিতি হইয়া] পতিভ হয়েন ॥ ৭৮ ॥ ূ 
তদ্দর্শনে সার্নেইম আপনর অপয়ে আনয়ন করিলে তিন গ্রহরের 

গর মহ!প্রভূর চেতন হয় ॥ ৭৯ ॥ | | 

শ্রীনিত্যানন্ন, জগদানন্দ, দাঁ/মাঁদর) ও মুকুন্দ, ইই!র! সকল পশ্চাৎ |" 
অ।গিয় মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওত আনন্দ লাভ করেন ॥ ৮০ ॥ ৰ 

শকাঁলীন মহ।গ্রভূ মার্দদভৌমের গ্রতি এসন্ন হইয়। তাহাকে আপ- | 

ন।র ঈশ্বরযুত্তি দর্শন দেন ॥ ৮১ ॥ | 
তাহ!র পর মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ গমন করিয়! কর্মক্ষেত্রে বাহুদেবের 

বিমোচন এবং জীয়ড় নৃনিংহে গিয়া! নুমিংহদেবের স্ব তথা পথে পথে । 
মে গ্র।মে নামসঙ্গীর্ভন প্রবর্তন করান ॥৮২॥ ॥ 

| 
গোদাবরী-তীরস্থ বনে বনা।বন বলিয়? ভ্রম এবং সেই স্থখনেই রামা- ূ 

নন্দ র|য়ের সহিত মহা গ্রভূর মিলন হয় ॥ ৮৩॥ 
তৎপরে মহাপ্ড়ু ত্রিমল্ল ও ত্রিপদী ,স্ছান দর্শন এবং সর্বত্র কৃ 

£ রহ 
ও 



ধা 
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বউ এ. অত ক তা পপ ও. ৯০০ ০৯৮ পপ 
সি পপ আপার আর 

নাম প্রচারণ ॥ ৮৪ ॥ তবে ত পাষণ্ডিগণের করিল দমন। অহোবল 
নৃদি'ছের করিল দর্শন ॥ শ্রীরগক্ষেত্র অ।ইল| কাবেরীর তীর। শ্ত্রীরগ 
দেখিয়। প্রেমে হইল| অস্থির ॥ ৮৫ ॥ ত্রিমল্পভট্রের গৃহে কৈল গ্রভু বন । 
তাহ।ই রহিল প্রভু বর্ষ। চতুর্মন ॥৮৬॥ শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল্পভট্র পরম 
পণ্ডিত। গোপাঞ্ির পণ্ডিত্য প্রেমে হইলা বিস্মিত ॥ চাতুর্।স্য তাহা, 
এভু শ্রীবৈঞর সনে। গোউ।ইপ! নৃষ্্য গীত কৃষ্ণসংকীর্তনে ॥ ৮৮ | 
চ।তুর্মদ্য অন্তে পুন দক্ষিণ গমন। পরমানন্দপুরী সনে ত।হাই মিলন 
৮৯ ॥ তবে ভটুম।রি হৈতে কৃষদাসের উদ্ধার । রামজজপি নিগমুখে কৃষঃ 
নাম গ্রচার ॥ শ্রীরগগপুরীর সঙ্গে হৈল দরশন। রামদাস বিপ্রের দুঃখ 
কৈল বিমোচন ॥ তত্ববাদী মনে কৈল তত্র বিচার | আপনাকে হীন- 

পপি টিটি ািখ্ীরিিটা পিশীশাীশীিশিশীশি তিশা এসপি 

| নামের প্রচার করেন ॥ ৮৪ ॥ 

তদনন্তর পাষগ্ডগণের দমন, অহে।বল নৃসিংহের দর্শন, কাবেরী- 
তীরে স্তীরগক্ষেত্রে আগমন এবং তথায় শ্রীরঙ্গ দর্শন করিয়! প্রেসে 
অন্থির হয়েন ॥ ৮৫ ॥ 

তদনস্তর ত্রিমল্লভট্ের গৃহে মহ।প্রভূ বাস .করিয়! বর্ষ। চ।রিম।স 
তথ।য় অবস্থিতি করেন ॥ ৮৬ ॥ 

ত্রিমল্লভট প্রীবৈধ্ব অর্থাৎ র।ম।নুজ সম্প্রদ।গনি বৈষঃব, ইনি মহা- 
প্রড়ুর পাণ্ডিত্য ও প্রেমে বিশ্মিত হয়েন ॥ ৮৭ ॥ 

মহাগ্রভূ তথ|য় ঈবৈষ্ব সঙ্গে নৃত্য, গীত' ও কৃষ্ণসক্কীর্তনে চাতু- 
র্গান্য ব্রত যাপন করেন ॥ ৮৮ ॥ 

অনন্তর চতুণ্মীম্যের অবসানে মহাপ্রভুর পুনর্ব।র দক্ষিণ গমন এবং 
পরমানন্ন পুরীর মছিত তথায় উহার মিলন ॥ ৮৯ ॥ | 

ত|হ।র পর ভট্টমারি হইতে কৃষ্খৰাসের উদ্ধার, রামনাম জাপক 
ব্রাহ্মণের মুখে কৃষ্ণনাম প্রচার, শ্রীরঙ্গ পুরীর সঙ্গে দর্শন, র!মদাপ বিপ্রের 
'ছুঃখ বিমে।চন ও তত্বব।দির.মৃহিত তত্ববিচ|র, এ তত্ববিচায়ে তাহাদের 

ই. 

| 

চি ূ 



ক্র 

মধ্য। ১ পরিচ্ছেদ] ] শ্রীচৈতন্যচরিত।য়ুত। ২১ 
(পপি 

সপ াত্পিো শিস জপ তি? নি ১০২ টিটি ও ক 

বুদ্ধি ভিতর তা সবার ॥ ৯৭॥ অন্ত ্ত পুরুষোন্র শ্রীনারদীন। প্যান 
বাস্থদেন কৈল দরশন ॥ ৯১ ॥ তপে ও প্রভু কৈল সণ্তুতাল-বিমে।চন। সেতু- | 
বন্ধে স্নান রামেশ্বর দরশন ॥ তাহাই করিল কৃর্্মশুর!ণ বণ । মায়াসীতা 
নিল রাবণ তাহাতে পিখন ॥ ৯২ ॥ শুনিঞ| প্রভুর হৈল অনন্দিত মন.। 
র!মদাস-বিপ্রের কণ| হুইল স্মরণ ॥ সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি 
ৰ লৈল। রামদ্ধাল-নিপ্রে দিঞা দুঃখ খণ্ড ইলশ॥ ৯৩ ॥ প্রঙ্গগংহিতা কর্ণ।- | 
 ম্বৃত ছুই পুস্তক লিথিঞ|। দুই পুস্তক লঞ্| আইলা উত্তম জানিগএ্স ॥৯৪ | 
৷ পুনঃ নীলাচলে প্রভু গমন করিল । তক্তগণে মিলি স্নানযাত্র। যে দেখিল | 
ূ ॥১৫॥ অনবদরে জগন্নাথের ন। গাঞে। দর্শন | বিরহে অ।লালনাথ করিলা 

লর্ড 

শিস সিসি পেশি পপি পাপী শি াশাপপপ্পীীশিপিশীশীশ শিট শী 

আ।পন!কে হীনবুদ্ধি হয় ॥ ৯০ ॥ 
তদনন্তর মহাপ্রভু অনন্ত, পুরুষোত্তম, জনাদ্দিন, পদ্ানাভ ও বাহু- 

| দেবের দর্শন করেন ॥ ৯১ ॥ 

তাঁহ!র পর মহাপ্রভু শপ্তশাল-বিমোঁচন, সেতৃবন্ধে অন, রামেশ্বর, 

দর্শন এবং তথায় কৃুর্ণপুর!ণ শবণ করেন, এ পুরাণে রাবণ মায়াপীত| | 
হরণ করে, ইহ।ই লিখিত হিল ॥ ৯২ ॥ 

তৎশ্রবণে মহা প্রভৃন চিত্ত অতিশয় আনন্দিত হয়, তগকালে তীহার | 
| রাঁমদাস-বিপ্রের কথ! স্মারণ হওয়ায় কুর্পুরাণের সেই পুরাতন পত্রটী | 
| লইয়া রামদ।স-বিপ্রকে এাদানপূর্ববক তাহার দুঃখ খণ্ডন করেন ॥ ৯৩ ॥ : 
ূ অনন্তর মহাপ্রভু ব্রঙ্গমনংহিতা ও কর্ণামুত এই ছুই খনি পুস্তক | 
দেখিয়া উত্তম জ্ঞানে এ ছুই খানি পুস্তক লইয়া আগমন করেন ॥ ৯৪ ॥ 

মহা প্রভূ পুনরায় নীলাঁচলে অ।গমন করত ভক্তগণের সহিত মিলিত 
হইয়। প্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শন করন ॥ ৯৫ ॥ 

তদনন্তর চিত্রিতকরণরূপ অঙগপেবায় শ্রীজগমাথদেষের দর্শনের তানধ- ৃ 
. | মরে দর্শন গ্রাপ্ত-না হওয়ায় বিরহ জন্য জাল[লনাথে গমন করেন ॥ ৯৬ ॥ রণ 



জলিল গগনপারিপপাল পপ 
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গমন ॥ ৯৬ ॥ ভঞ্ঞনঙে দিন কত ত স্াহাই রহিল । গৌড়ের ভক্ত আইনে 

সমাচার পাইল ॥ ৯৭ ॥ গিত্য।নন্দ মার্বভৌম আগ্রহ করিয়া। নীল!চল 

ত।ইল| মহা প্রভুকে লইয়! ॥ ৯৮॥ বিরছে বিহ্বল প্রভু না জানে রান্তরি 

| দি | হেনক।লে গৌঁড় হৈতে অ।ইলা৷ ভক্তগণে ॥ ৯৯ ॥ সবে যুক্তি 

| কর তবে কীর্তন আরস্তিল। কীর্তন আনেশে প্রভু কিছুস্থির হৈল॥ 

১০০ ॥ পুর্বে ষবে গ্রভু রম্ািনন্দেরে সিলিলা। নীলাচলে অ।গিবারে 

| তায়ে আজ্ঞ। দিল। ॥ ১০১ ॥ রাজ আজ্ঞ| লৈয়। ঠিই আইল! কত দ্রিনে। 

| রাত্রি দিনে কৃষ্ণকথা রাম।নন্দ সনে ॥ ১০২ ॥ কাশীমিজে কপ।. গুছ্যুন্- 

সন আস পস্পিপাপা শিল্প এ 

রা 

শশা আপ ৯ শী টি
 

সা 

 ভঞ্তলঙ্গে কতিপয় দিবস তগায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, মেই সময় 

_গৌঁড়ের ভক্তগণ আগমন করিয়াছেন, এই মমাচার তাহার কর্ণগেচর 

হয় ॥ ৯৭ ॥ 

| তৎপরে শ্রীনিত্যানন্দ ও সার্বভৌম তথায় যাইয়া! অতিশয় আ।গ্রাহ ৰ 

সহক।রে মহা গ্রভূকে নীল।চলে লইয়া অ।ইসেন ॥ ৯৮ | 

২ক।লে মহা প্রভু বিরহ বিহ্বল হইয়াছিধলন, তাহ।র দিঝারাত্র জ্ঞান 

ছিল না) এমন ঘময়ে গৌড় হইতে তক্তগণ আলিয়া উপস্থিত হয়েন॥৯৯ 

উ।ছারা মহ।গ্রভুকে তদবস্থ দর্শন করিয়। সকলে যুক্তি করত সঙ্কী- 

তন আ।রম্ত করায় কীর্তন আবেশে মহ।প্রভূ কিছু স্থির হয়েন ॥ ১০০ ॥ 

পূর্ব্ব যখন মহ প্রভূ রামানন্দের সহিত মিলিত হয়েন, সেই মময়ে 

উাহছ।কে নীল।চলে আমিতে আজজ্ঞ। দিয়াছিলেন ॥ ১০১ ॥ 

কিছু দিন পরে রামানন্দ রাজ আজ্ঞা গ্রণপূর্ববক নীলাচলে আসিলে 

মহাপ্রড়ু উহার সহিত দিবারাত্র কৃষ্ণকথার অ।ল!পন করেন 1 ১০২ ॥ 

এ দময় কাপীমি্রের প্রতি কৃপা, ্রচান্সমিস্রাদির সহিত মিলন» 
্ 

॥ তি 

রা পি. 

গু 



মিশ্রানি মিলন । পরমানম্দপুরী গোবিন্দ কাশীশ্বরাগমন ॥ দ।মেদরস্ববূপ | 
মিলন পরম-আনন্দ। শিথিগাহিলী [লন রায় তবানন্দ ॥ ১০৩ ॥ গৌঁড়- 

॥ দেশ হতে সব বৈষ্কবাগমন। কুলীন গ্রামবাসী সঙ্গে গ্রথম মিলন ॥১০৪। 
ূ নরহরি মুকুন্দ!দি যত খণ্ডবাসী। শিবানন্দগেন সঙ্গে খিলিলা বে আপি 
| ॥ ১০৫ ॥ন্নানযাত্রা দেখি প্রভুর সঙ্গে ভক্তগণ। সবা লঞ। কৈলা প্রভু 
ৰ | গুপ্ডিচাযার্জন ॥ ১*৬ ॥ মবার সঙ্গে রথযাত্রা কৈল দরশন। রথ আগে 

নৃত্য করি উদ্যান গমন ॥১০৭॥ গ্র্তাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল সেই ম্থানে। 
গোঁড়িয়। ভক্তেরে আজ্ঞ| দিল বিদ|য়ের দিনে ॥ প্রপ্যাব্দ আলিবে রথ- 
যাত্রা দরশনে। এই ছলে চাছে তক্তগণের মিলনে ॥ ১০৮ ॥ দার্বছোম 

| | মধ্য। ১ পরিচ্ছেদ |] জ্রীচৈতন্যচরিতাত্বত। ূ | ২৬ 

ূ 

মস সা জি আপ 

সী অসি বসন 
শ্সসপাপসা 4৯৭ ক 

পরমানন্দপুরী, গেবিন্দ ও কাশীশ্বরের আগমন তথ! স্বরূপ দায়োদর, 
শিথিমাহিতী ও রাঁয় ভব।নন্দের সহিত পরমনন্দে মিলন ॥ ১০৩ ॥ 

|. তৎপরে গৌঁড়দেশ হইতে বৈষণল সকলের আগমন এবং কুলীনগ্রাম- 
| বাদির সঙ্গে মহাপ্রভূর গ্রথম মিলন হয় ॥ ১০৪॥ 

নরহরি ও মুকুন্দাদি যত খণ্ডব!দী ভক্তগণ, তাহারা সকল শিবানন্দ 
1 ঘেনকে গঙ্গে করত আনিয়। মিলিত হয়েন ॥ ১০৫ ॥ 

অনস্তর মহাপ্রভু ক্তক্তগণ সঙ্গে স্নানযাত্র। দর্শন করিয়। ত।হাদিগের 
সহিত গুণ্ডি।গুহ মর্জন করেন ॥ ১০৬ ॥ 

তৎপরে ভক্ত নকলের সঙ্গে রথযাত্রা দর্শন ও রথাগ্রে নৃত্য করিয়। 
উদ্যান গমন করেন ॥ ১০৭ ॥ 

এবং এঁ স্থানে প্রতপরুদ্রকে কৃপা করিয়া গড়িয়া তক্তদিগছক 
বিদায়ের দিনে আভ্ঞ করেন যে, তোমর। প্রতি বতমর রথযাত্রা দর্শনে 
আগমন করিবা, এই ছলে যহ।প্রভূ স্তক্তগণের, সবে মিলনেচ্ছ। প্রকাশ 
করেন ॥ ১০৮ ॥ * 

৪1 

 পপপনটিল 
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| গৃহে প্রভূর ভিক্ষা পরিপা্টা। ষাঠীর মাতা কছে যাতে রাণ্ডী হক. 
যাঠী ॥ ২০৯ ॥ বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্ত আগমন। প্রভুরে দেখিতে 

সবে করিলা গমন ॥ ১১০ ॥ আনন্দে সবারে পিঞা দেন বালস্থান । | 
শিবানন্দসেন করে সবার পালন ॥ ১১১॥ শিবানন্দ সঙ্গে আইলা কুদ্ধুর 

| ভাগ্যবান্। প্রভুর চরণ দেখি হৈলা অন্তর্ধান ॥ ১১২॥ পথে সার্ধ- 
 €ভীম সহ সবার মিলন। সার্ব্বভৌমভট্টাচার্যের কাশীকে গমন ॥ ২১৩ ॥ 

| প্রভুরে মিলিলা সর্ব বৈষব আসিয়া । জলঙ্রীড়া কৈল প্রভু সারে 
লইএ] ॥ সবা লঞ্| কৈল প্রভূ গুগিচ! মার্জন। রথযাত্রা দরশনে 
প্রভূর নর্তন ॥ ১১৪ ॥ উপবনে কৈল ভু বিবিধ বিলাস। গরুর অভি- 

সপ াশিপীপিপাসপিপগ শী পি 

তদ্নস্তর সার্ধ্বভৌমগুহে মহাপ্রভুর ভিক্ষা ্ষা পরিপাটা, এই ভিক্ষা 
যাঠীর মাত! ষাঁঠীকে বিধবা হইতে কহেন ॥ ১০৯ ॥ 

ততপরে বতসরান্তে অদ্বৈতাদি ভক্তগণের আগমন এবং তাহারা 
'মহাপ্রভূকে সন্দর্শন করিতে গমন করেন ॥ ১১০ ॥ 

মহাপ্রভূ এ ভক্তগণকে লইয়! ব।স স্থ।ন দেন এবং শিব।নন্দসেন এ 
সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করেন ॥ ১১১ ॥ 

শিবানন্দের সঙ্গে একটী ভ।গ্যবান্ কুদ্কুর আসিয়াছিল, কিন্তু সে 
প্রভুর চরণ সন্দর্শন করিয়।ই লোঁকান্তরিত হয় ॥ ১১২ ॥  * 

অনন্তর পথেমধ্যে সার্ববতৌগের সঙ্গে সকলের মিলন এবং সা্বব- 
''ভৌমভট্রাচার্ষের কাশীযাত্র। বর্ণন ॥ ১১০। 

| তৎপরে বৈষ্ণব সকল অ।নিয়1 মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েন, মহা- 

প্রভূ এ মকল বৈঞ্ণবদিগকে লইয়। জলজ্ীড়।, গুণ্ডিচামার্জন এবং রথ- 
| যাত্রা দর্শনে নৃত্য করেন ॥ ১১৪ ॥ 

1 তদনস্তর মহাপ্রভুর উপবমে বিবিধ বিলাস এবং বিপ্রবর ৮ 

মহাপ্রতুর অভিষেক করেন ॥ ৯১৫ ॥ 



সস 
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যেক কৈপ বিপ্র কৃষ্ণদ।ণ ॥ ১১৫ ॥ গুণিচাতে নৃত্য অন্তে কৈল জল- | 
কেলি। হোর। পঞ্চমীতে দেখে লক্ষমীদেবীর কেলি ॥ কৃষ্চজম্মাত্রাতে | 

প্রভু গোপবেশ হৈলা। দরধধিভার বছি তবে লগুড় ফিরাইল1 ॥ ১১৬ ॥ | 
গৌঁড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়। মঙ্গের ভক্ত লঞা করেন | 
 কীর্ভন. সদায় ॥ ১১৭ ॥ বৃন্দাবন যাইতে কৈল গোৌঁড়েরে গমন । গ্রতাপ- | 
রুদ্র কৈল. পথে বিবিধ গেবন ॥ পুরীগে|স।ঞিও সঙ্গে বন্ত্রগ্রদান প্রসঙ্গ || 
র/সনন্বরায় আইল। ভদ্র পধ্যন্ত ॥ আদি বিদ্যাবাচস্পতি গৃহেতে | 
রহিল । গোসাঞ্ি দেখিতে লোক মংঘট্র হইলা ॥ ১১৮ ॥ পঞ্চদিন 

দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম। তলোকভয়ে রাত্রিতে আইলা কুলিয়া- | 
গ্রাম ॥ ১১৯ ॥ কুপিয়াগ্রমেতে প্রভুর শুনি আগগন ॥ কোটি কোটি | 
লোক আদি কৈ দরশন ॥ ১২০ ॥ কুলিয়াগ্রামে কৈল দেবানন্দেরে | 

৯ শি সেপটিক স্পা পপ পাল্পপ্পা পি শশী পপি তি শতি ২০ শি শী শিশিন টি তিস্সি(৩ তপতি তত তি তিঞ্পী ৮১৮ শী পপি শি 

অতঃপর গুপ্ডিচাতে নৃত্য করিয়। পরিশেষে জলকেলি, হো'র! .পঞ্চ- 
মীতে লক্মমীদেবীর ক্রীড়া দর্শন, শ্রীকৃষ্ণের জন্াঘান্রায় গোপবেশধারণ 
এবং দধিভার লইয়! লগুড় ফির।ণ প্রভৃতি বহু বহু কার্ধ্য করেন ॥ ১১৬ ॥ 

তদনন্তর মহাপ্রভু গৌঁড়ের ভক্তগণকে বিদায় দিয়! সর্ববদ] মপ্তি- 
ভক্তগণের সহিত কীর্তন করেন ॥ ১১৭ ॥ | 

তাহার প্রারে মহা প্রভুর বৃন্দাবন গমনক।লীন গৌড়দেশে গমন, পথি- 
মধ্যে প্রতাপরুদ্র রাজ! কর্তৃক বিবিধ সেবন, পুরীপোম্ব।মির সঙ্গে বস্ত্র 
দান গ্রনঙগঃ রামানন্দরায়ের ভদ্রেক পধ্যন্ত আগমন এবং রামানন্দের | 
বিদ্যাব।০স্পতির গৃহে অবস্থান, তথ! মহ প্রভূকে দেখিতে লেক সংঘট 
বর্ণন ॥ ১১৮ ॥ ্ 

এ স্থানে মহাপ্রভু পচদিন বিশ্রাম করিলে লৌক সকল অবিশ্র।ম 
দর্শন করিতে আসায়, তিনি ভয়ে কুলিয়াঞামে আগমন করেন ॥ ১১৯ ॥ 

অন্তর কুপিযা গ্রামে গ্রভুর আগমনবার্ত। শ্রবণ করিয়। কোটি 
কে!টি লোক আনিয়া প্রভুকে দর্শন করে ॥ ১২৭ ॥ 
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প্রসার্দ। গোগালবিপ্রের ক্ষমা ইল! প্রীবাপাপরাধ ॥ ১২১ ॥ পাষণ্তী 

নিন্মুক আমি পড়িল চরণে। অগপর।ধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে 

॥ ১২২ ॥ বৃন্দাবন যাবেন প্রভু শুনি নৃগিংহানন্দ। পথ সাজাইল মনে 

করিয়! আনন্দ ॥ কুপিয়ানগর হৈতে পথ রত্বে বাদ্ধাইল| নির্বৃস্ত পুষ্পের 

শায্য। উপরে পাতিল ॥ ১২৩ ॥ পথ দুই দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী। 
মধ্যে মধ্যে ছুই পার্থ ছুই পুক্ষরিণী। রত্ববান্ধা! ঘট তাতে প্রফুল্ল কমল। 
নন পক্ষি কোলাহল স্থধামম জল ॥ শীতল মশীর বহে নান। গচ্ধ 
লঞ।! | কানাইর নাটশালা পর্যন্ত লৈল বাদ্ধিয়া ॥ ১২৪ ॥ আগে মন 

নাহি চলে না পারে বান্ধিতে। পথ বান্ধা না যায় সিংহ হইল! 
০০ 

মহাপ্রভু কুলিয়াগ্রামে দেবানন্দের প্রতি প্রসঙ্গত এবং খোপ।ল 

রাহ্মণের শ্রীবাপাপর।ধ ক্ষম। করেম ॥ ১২১ ॥ 
& মময়ে একজন নিন্দুক পাষণ্ড আসিয! মহাগ্রডুর চরণে পতিত 

হওয়।য়) ভিনি তাছায় অপর।ধ ক্ষম! করিয়া তাহ।কে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান 

করেম ॥ ১২২ ॥ 
* মহাপ্রভু ₹ৃক্দাবন ধাঁইবেন, বুসিংহানন্দ এই কথা শুনিয়া আনশ্দিত- 

মনে এইরূপে পথ মক্্িত করিলেন যে, কুলিয়ানগর হইতে গখ রত্বে 
[ বান্ধাইলেন এবং তাহার উপরে নিবৃত্ত অর্থাৎ বৌটাশৃন্য কাঁকয়। পৃ্পের 

| শযা। পাতিয়। দিলেন ॥ ১২৩ ॥ 

_ ক্মপর পথের ছুই দিকে বকুলগুঞ্পের শ্রেধী, মধ্যে মধ্যে ছুই পার্থ 

ইটা পু্ধরিণীতে র্বান্ধ। ঘট, তাহাতে প্রফুল্ল কমল, নানা পক্ষির 
কোলাহল এবং তাহাতে অস্থততুল্য জল ও তথায় নানাগন্ধ বহন করিয়া 

শীতল বহন করিয়া লীতল সমীরণ প্রব।ছিত, এইরূপ করিয়া কানাই 

ন।টশীল। পর্যন্ত পথ বাদ্ধিয়। লইলেন ॥ ১২৪ ॥ 
ইহার পর নৃসিংহানন্দের ম্ অগ্রগামী হয় মা এবং পথও বান্ধিতে 

. __" _____ ষ্ট 
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০ 

বিশ্মিজত ॥ ১২৫1 নিশ্চয় করিয়া কি শুন সর্বজন । এবার ন| যাবেন 

প্রভু শ্রীরদ্দাবন ॥ কানাইর নাটশাল] হৈতে আিয ফিরিয়া । জানিবে 

পশ্চত কছিলু নিশ্চ় করিয়। ॥ ১২৬ ॥ গোসাঞ্ি কুলিয়। হৈতে চলিল। 
বৃন্দাবন । মঙ্গে সহছতেক লোক যত ভক্তগণ ॥১২৭॥ ধহা যাহা যায় 

তাহা কে।টি সংখ্য লোক। দেখিতে অ।ইদে দেখি খণ্ডে ছুঃখ শোক ।॥ 
১২৮ ॥ ধাহা ধা গ্রভূর চরণ পড়য়ে চলিতে । মেইম্বত্তিকা লয় লোক 

গর্ত হয় পথে ॥১২৯॥ এঁছে চলি আইলা প্রভূ রামকেলি গ্রাম। গোৌঁড়ের 

নিকটে গ্রাম অতি অনুপম ॥ ১৩০ ॥ তীহ। চা করে প্রভু প্রেমে অচে- 

এ সত স্পা সপসস্পা 5০০৯ ভিসি লা ভিন ২.৩.) ইল 5 এ ০ ই শা পিশিিশিশি স্পীপীপন 

পারেন না, তাহাতে তিনি অতিশয় বিস্ময় পক্ন সিটি ॥ ১২৫ ॥ 

এসং কহিলেন, অহে ভক্তদকল ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, মহা প্রভূ 

এবার বৃন্দাবন গমন করিবেন ন1, কানাইর ন।টশ।ল! হইতেই ফিরিয়। 
অ|পিবেন, আপনার পশ্চাঙ এ বিষয় জানিতে পারিবেন ॥ ১২৬ ॥ 

সে ঘাহা হউক, তদনন্তর মহা প্রভু কুলিয়াগ্রাম হইতে বৃন্দাবন যাত্র! 
করিলে, তীহ।র সঙ্গে এক সহ্জ্র ভক্তগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১২৭ ॥ 

. পরে মছাপ্রড়ু যে যেস্মানে গমন করেম তথায় কেটি কোটি লোক 

আলপিয়। নঙ্থাপ্রভূর সন্দর্শন করায় তাহ।দদের দুঃখও শোক সকল খণ্ডিত 

হুই্য়। গেল ॥ ১২৮॥ 

গ্রমন করিবার সময় মহাপ্রভুর চরণ যে যে স্থানে পতিত হয়, লো'ক 

পকল সেই লেই স্থানের মৃত্তিক। গ্রহণ করায় পথে গর্ত হইতে 
ল।খিল ॥ ১২৯ ॥ 

এইরূপে মহা প্রভূ চলিয়! আসিতে অপিতে রামকেলিগ্রামে আলিঙা 
উপস্থিত হইলেন, এই গ্রাম অতি উত্তম, ইহ গোৌড়রাজধানীর লিকট 
সর্তী ॥ ৯৩৬ । 

চ্হ রাত ৮. হারার. সাপ শীশীশ্টীীশ শশী শশী শি লশ্িশিি 



২৮ শ্রীচৈততন্যগরিতায়ত। [মধ্য। ১ পরিচ্ছেদ? | 

পিস পিসি শাপ্পিপী পাপা পাশপাশি ্শীশীশিশি পিপিপি পাপাপ্টিপ্পী শশী পি পাশ পপ আপস ৮ 

তন। কেটি কোটি লোক আইল দেখিতে চরণ ॥ ১৩১ ॥ গোঁড়েশ্বর 
যুবনর।জ। গ্রভ।ব শুনিএ। | কহিতে লাগিলা কিছু ধিন্মিত হইয়! ॥১৩২ 

বিন। দ্বায়ে,এত লোক যার পাছে ধায়। মেইত গোন।ঞিঃ ইহ1 জ।নিহ 

নিশ্চঘ় ॥. ১৩০ কাজি যধন কেহ ঞ্িহারন। কর হিংগন | আপন 

ইচ্ছ।য় বলুগ যাহা ইহার মন ॥ ১৬৪ ॥ কেশ? ছত্রিরে রাজ। বার্ত। যে 

 পুছিল। এভুর মহিম! ছত্রী উড়াইয়। দি ॥ ভিক্ষারী সম্যাপী করে 
1 তীর্থপর্যটন। তারে দেখিবারে ত।ইমে ছুই চারিজন ॥ বনে তো 

ঠাই করয়ে লাগানি। তার হি'ম।য় লাভ নাহি হয় মাত্র হানি ॥ ১৩৫২ 

| রাজারে প্রবোধি ছত্রী ব্র।কগণ পাঠাইয়া | চপিবার তরে গ্রভুরে প1ঠা- 

( ইল কিয়া ॥ ১৩৬ ॥ দবীর খাসেরে রাজ। পুছিল নিভৃতে | গোসা- 
শিপ পাপী ৭ তল ও পা এপ শপ ৫ টপ পাদ ১5 পপ পপি পাপেট শপে পাপী পা্পাত চপ শি পিশাতপাতাশিশ লেষ্পপীশাশা শি 

ই খানে হা প্রভু প্রেমে অচেতন হইয়া নৃত্য করিতে ল।গিলে 
কোটি কেটি লোক তাহার চরণ দর্শন করিতে আগমন করিল ॥ ১৩১॥ 

এই মমগ্ন গৌড়েশ্বর যবনরাজ মহা প্রভুর প্রত।ব শুনিয়। বিশ্ময়চিত্তে 

কিছু কহিতে লাগিলেন ॥ ১৩২ ॥ 
 দনব্যতিরেকে এত লোক যাহার গশ্চাৎ গশ্চাৎ ধাবধ।ন হয়) 

টি গে।সাঞ্ি) ইহ। নিশ্চয় জীনিও ॥ ১৩৩ ॥, 

আনে কাজি যান! ইহার মনে যাহ। হয় তাহাই বলুন, €কহ ইহার ূ 

| র্ গ| করিও না ॥ ১০৪ ॥ | 
তৎপরে রাঞজ। কেশবছত্রিকে এই বিময় জিজ্ঞ।স। করিলে, পির 

ছত্রী গ্রভূর মহিম। উড়াইয়া দিম। কহিল, এ ভিক্ষুক সন্গ্যামী তীর্পর্য/ টন | 
করিতেছে, ইহ।কে দেখিতে ছুই চ।রিজন আগিয়। থকে, যবন সকল 
আপনার নিকট ইহার লাগানি অর্থ দে|ষ কীর্ভন করিণ্েছে, ইহার ] 
হিংসা কোন লাভ নাই, কেবলমাত্র হাণি হইবে ॥ ১৩৫ ॥ 

ছত্রী এইরূপে রাজাকে গ্রবে।ধ দিয়া ব্রাঙ্গণ পপরণ করত এ্রডুরে 
| বলির! পাঠাইল যে আপনি এস্থান হইতে গমন করুন ॥ ১৩৬ 

শাল কী ৩ শপ সন ক 5. ৯ পোপ পাশা শীত তাপ ১ শশী? ১ 



০ সারার এ. 

মধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ ]  ভ্রীচৈতন্যচরিতা মুত । ২৯ 

স্পেস পিপি পপ পা পতল পাশপাশি ৮ তস্পী শা শি পপি আপ লাল পাশ শশী তি পিসি শী পে স্পা আপা আপ ও সা পচ সর 

কির মহিমা তিই ল।গিলা কছিতে। ॥ ১৩৭ ॥ শে তোমারে রাজ্য ছিল 

তোমার গোমাঞা!। তোমার ভাগে তোমার দেশে ভগ্মিল আদিঞা ॥ 

১৪৮ ॥ তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য গিদ্ধ হয়। ইহ।র আশীর্বাদে ভোম।র 

দর্ধত্রেতে জয় | ১৩৯ ॥ মোরে কেনে পুছ তুমি পুছ আপন মন। তুমি 

নরাধিপ হও বিষুও অংশ সম॥ তোম।র চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জ্ঞান । 
তোম।র চিন্তে যেই লমে সেইত প্রমাণ ॥ ১৪০ ॥ রাজা কছে শুন মোর 

চিন্তে যেই লয়। সাক্ষাৎ ঈগর ইই নাহিক মংশয় ॥ ১৪১ ॥ এত কহি 
রাজ গেপা নিজ অভ্যন্তর। দবীরখান আইল! তনে আপনার ঘর 1১৪২ 

০ £ 

অনন্তর রাজ! নির্জনে দবীরখ!লকে জিজ্ঞাসা করিলে, ঠিনি মহা প্রভুর 
মহিমা! কহিতে লাগিলেন ॥ ১৩৭ ॥ 

মহারাজ! আপনার ঘে গোসাঞ্ি আপনাকে রাজ্য দিয়াছেন, তিনি 

আপনার ভাগ্যে আপনার দেশে অর্থ গৌড়দেশে অ।গিয়। জন্মা গ্রহণ 

করিলেন ॥ ১৫৮ ॥ 

ইনি আপনার মঙ্গপার্থী, ইই!র বাক্য পিদ্ধ হয় ইহার আশীর্ববাদে 
আপনায়'সর্ধবত্রে জয় হইবে ॥ ১১৯ ॥ | | 

ছে রাঁজন্! আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ? আপনি নরাধিপ 

বির অংশ, আপনার মনকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনর চিত্তে চৈত- 
ন্যকে কিরূপ জ্ঞান হইতেছে, আপনার চিত্তে ঘাহা বোধ হয়, তাহাই, 

প্রমাণন্বরূপ ॥ ১৪০ ॥ 

রাজ! কছিলেন, আগার মনে যাহ! হয় বলি শ্রবণ কর) ইনি সাক্ষাৎ 

| ঈশ্বর, ইহাতে কে!ন সংশয় নাই ॥ ১৪১ ॥ | 

এই বলিয়া! রাঁদ1নিজ অন্তঃপুরে গমন্ করিলে, ীরখস আপনার 
গৃহে আগমন করিলেন ॥ ১৪১ ॥ | 

[1 সর | 



৩০ শ্রীচৈতন্যচরিত।মৃত। [মধ্য। ১ া 

| ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া। প্র দেখিবারে চলে বেশ নৃকা- 

1 ইয়া ॥ ১৪৩॥ অর্ধরাত্রে দুই ভাই আইল! প্রভূস্থানে। প্রথমে মিলিল! 
-নিত্যানদ্দ হরিদাল নে ॥ ১৪৪ ॥ তার দুই জন তবে জানাইল প্রভুরে। | 

রূপ সাকরমল্লিক আইলা তোম! দেখিবারে ॥ ১৪৪.) দুই গুচ্ছ ভূগ 

দেঁঁহে দশনে ধরিয়া । গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডনৎ হঞ| ॥ দৈন্য করি 

রোদন করে আনন্দে বিহ্বল। প্রভু কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল ॥ ১৪৬॥ | 

উঠি দুই ভাই তবে দস্তেতৃণধরি। দৈন্য করিস্ততি করে যোড়হাত 
ক্রি ॥১৪৭॥ জয় জয় শ্রীকৃঞ্চচৈতন্য দয়াময় । পতিতপাতন জয় জয় 

দবীরখান গৃহে আঙিয়! ছুই ভ্রাতায় যুক্তি করত বেশ লুকায়িত 
করিয়! প্রভুর দর্শনে আগমন করিলেন ॥ ১৪৩ ॥ 

ছুই ভাই অর্ধর।ত্রে প্রভৃর স্থানে আগমন করিয়! প্রথমে নিত্য।নন্দ 
ও হুপিদ(সের সাহত মিলিত হইলেন ॥ ১৪৪ ॥ 

অনস্তর ইই।র| দুই জগ প্রভুর নিকট গিয়া নিব্দেন করিলেন, 
প্রভো! আপন|কে দর্শন করিব।র জন্য রূপ ও সাকরমলিক আসিয়া- 
ছেন ॥ ১৪৫ ॥। 

এই কথা নিবেদন করিলে এ ছুই জন দত্তে ছুই গুচ্ছ ভূণ ও গলে 
এ বস্ত্র বান্ধিয়! দণ্ড প্রভুর চরণে পতিত হইলেন এবং আনন্দনহুক।রে 

দৈন্যে বিহ্বর্ল-হইয়! রোদন করিতে লাগিলেন, তখন মহ। প্রভু কহিলেন, 
উঠ.উঠ তে।মাদের মঙ্গল হইবে ॥ ১৪৬ ॥ 

অনন্তর এ দুই জন দত্ত ছুই গুচ্ছতৃণ ধারণ করিয়া যোড়হস্তে দৈন্য- 
সহকারে এই বলিয়| স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৪৭|॥ 

1 হেত্রীকৃষটৈতন্য ! হে দয়াময়! আপনার জগ হউক, জয় হউক, 
| ছে পতিতপাবন! আপনার জয় হউক, আপনর জয় হউক, হে 

0১) উংক& পারসা রচনা! জনা দিলির বাদসার কাছে রূপ দবির খাস, ও সনাতন। 

| সাফরহলিক উপাধি পান। দিক, খান অর্থাৎ উঠ মাজা টিটি অর্থাৎ 

2] অর্ধ্যাদাসম্পন ধমবান্। 

ঘা চি 

এ ০৩৬৩ 

স্ট" 1 

+ 



মধ্য। ১ পরিচ্ছেদ ।] শ্রীচৈতন্যচরিতাসবৃত। ৩৯ 

মহাশয় ॥ নীচজাঠি নীচসঙ্গী করি নীচকাজ। তোমার অগ্রেতে গ্ভু 

কছিতে বাসি লাজ ॥ ১৪৮ ॥ 

তথ।ছি ভক্তিরসামৃতসিন্ধো পূর্বববিভ!গে দ্বিতীয়সীধন- 
তক্তিলহ্র্ষয।ং ৬১ অস্কে পান্মপুরানীয় দৈন্যবোধিক। যথা ॥ 
 মদ্বিধো নাস্ত পাপাস্থা নাপরাধীচ কশ্চন ॥ 

পণিহারেইপি লজ্জ। মে কিং ক্রুবে পুরুষোত্তম ॥ ১৪৯ ॥ 

পতিত তারিতে প্রতৃ তোম।র অবতার। আম! বহি জগতে পতিত 

নহি আর ॥ ১৫০ ॥ জগ!ই মাধাই ছুই করিলে উদ্ধার। তাহা উদ্ধা- 
রিতে শ্রম নহিল তোমার। ব্রাঙ্মণজাতি তারা নবদ্ধীপে ঘর। নীচ- 
সেনা ন| করে নহে নীচের কুর্সর ॥ সবে এক (€দাষ তার হয় পাপা- 

পাপা শী শা 

হে পুরুষোত্তম ভগবন্ মন্ত্ুলো! পাপাত্বা নাস্থি কশ্গন অপরাধী নাস্তি। পরিহারে 
কথনে। মে মম। অতএব অহ্ং কিং ক্রষে কিশ্চিদ্বক্তুং সযর্থো ন ভবামীতাথঃ।১৪৯--১৫৮। 

শ্পাস্সপ্পিসপ্পিসপী পপ পোপ ০০৯ 

ভগবন্! অ।মি নীচজাতি, নীচনঙ্গী এবং নীচকার্ধ্য করিয়া থাকি, হে 
গ্রভো ! আপনার অগ্রে বলিতে লঙ্জ। বোধ হইতেছে ॥ ১৪৮ ॥ 

এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিদ্ধুর পূর্বববিভাগে ছিতীয় সাধন- 
তক্তিলহুরীতে ৬১ অঙ্কে পদ্মাপুরাণীয় দৈন্যবোধিক1 যথ! ॥ 

হে পুরুষোস্তম! আমার তুল্য পাপাত্সা ও অপরাধী কেহই নাই, 

বলিব কি পাপ-পরিহারের নিমিভভ তোমার নিকট দৈন্য জানাইতেও 

আমার লজ্জ। হইতেছে ॥ ১৪৯ ॥ 

হে প্রভো ! পতিত উদ্ধার করিতে তোমার অবতার, আম! ৬ | 
জগতে অর পতিত নাই ॥ ১৫০ ॥ | 

অ।পনি যে জগাই মাধা ই উদ্ধার করিষ্বাছেন, তাহাতে আপনাৰ | 

কোন শ্রম হয় নাই, যে হেতু তাহার। ্রাঙ্মণজাতি এবং তাহাদের নব- 
দ্বীপে গৃহ ছিল, তাহারা কখন নীচগেব। করে" নাই এবং. কখন নীচের 

[৪1 



রি 
ডং | শ্রীচৈতম্চরিতায়ত। [মধ্য। ১ পরিচ্ছেদ 

চার পাপর।শি দহে নামাভাসেতে তোম!র ॥ ১৫১ ॥ তোমার নাম 

লঞ] করে তোমার নিন্দন। গেই নাম হৈল তার যুক্তির কারণ 1 ১৫২ 

জগাই মাধাই ছৈতে কোটি কোটি গুণে। অধম পঠিত পাপী আমর৷ 

ছুই জনে ॥ শ্রেচ্ছজ।তি গ্রেচ্ছসেবী করি শ্লেচ্ছকর্পা। গোত্রাঙ্গণ দ্রোহি 
সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥ ১৫৩॥ মোর কর্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়। | 

সাপটি শশিশীশটিন শশী কপি পিপিপি পি তি শিস শি 2. লি শত ৯. পিঠা পিসী সি শা ্পাক্পি ০০০০০ 

কুপ্নর অর্থাৎ অধীনও হ হ্য় নাই, তাহ।দের একমাত্র পাপাচার দেব 

ছিল, তোমার নামাভানে পাঁপরাশি দগ্ধ হইস্ব। যায় ॥ ১৫১ ॥ 

এ জগাই মাঁধ।ই তোম।র নাম লইয়া! তোন।র নিন্দ। করে ( তথচ 

নিন্দ। করা সত্তেও) সেই নাম তাহার মুক্তির কারণ হইয়াছে ॥ ১৫২ ॥ 

আমর! ছুই জন জগাই মাধাই অপেক্ষা কেটি কোটি গুণে অধম, 

পতিত ও পাপী। আমরা ম্রেচ্ছজান্তি *% ক্নলেচ্ছপেবী ও শ্লেচ্ছের কর্ম 
কদি এবং গোক্রন্ষঃন্রোছির আমাদের সঙ্গম ॥ ১৫৩ ॥ 

স্পা 

* মেচ্ছের বর্ করাতে এবং স্নেচ্ছের বেতন গ্রহণ করাতে অ।পনাকে শ্লেচ্ছ বলিয়। 

মানিতেন॥ 

বৈধ্বতোধশীধৃত ৯* অধায় সফাপনীতে 

রূপ ও সনাতমগোস্বামির দ্বিতান্ববিষয়ের গ্রামাণ যথা ॥ 

 জাতত্তত্র মুকুন্দতে। ছ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাতিধঃ কিঞ্দদ্রোৎমবাপ্য ফংকুলজনির্বঙগ।লয়ং ! 

সঙ্গতঃ। তৎপুতরেযু মহিষউট্ব্চবগণপ্রেষঠাস্তরয়ো জজ্জিরে যে শ্বং গোত্রমমূত্র চেহ চ পুনশ্ক্র সত. 

রাষর্চিতং ॥ 
অ।দি প্রীল সনাতনস্তদনূজঃ শ্রীরূপনাম! ততঃ, শ্রীমদ্বল্লভনামধেয় বলিতো। মির্বিদা যে 

রাজাত; ৷ আসাদণাতি কৃপাং ততে। ভগবছঃ ক চৈন।ত১ সাম্াজ্যং খলু তেজিরে মুর 
হরপ্রেমাখা ভক্তি শ্রিয়ি ॥ 

অল্যার্থং ৷ তম্মধো মুকুন্দ হইতে থিজবর হ্রীমান্ কুমার জন্মিয়। ছিলেন, তাহার পুজের 

মধ্যে শ্রে্ঠবৈষবগণের প্রিয়তম তিন জন মহাত্মা জন্মিয় শ্বীয় গোত্রকে সমুজ্ৰ করিয়া-. 

ছিলেন, তল্মধো প্রথম শ্রীসনাতন, তদীপন কনিষ্ঠ হ্রীবূুগ ও তৎকনিষ্ঠ বল্লভ, ইই।র| তগবান্. 

উ্রীকুষ্ণচৈতনোর কপার উীকক্চের*প্রেমডক্তিসম্পত্তিতে সাজান্থখ অনুভব. করিয়াছিলেন 

ঞ 
) চ 
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রর 
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কুবিঘয় শিষ্ঠাগর্ভে দিয়াছে ডারিঞ| ॥ ১৫৪ ॥ আম! উদ্ধারিতে বলী নাছি 
ত্রিতূবনে। পতিতপাবন তুরি সবে তোমা! বিনে ॥ ১৫৫ ॥ আম| উদ্ধা- 
রিরা যদি দেখাও নিজ বল। পতিতপাবন নাম তবে মে সফল ॥ ১৫৬ 
সত্য এক বাত কন্ছো শুন দযাময়। গে! বিনুদয়ার পাত্র জগতে না 
হয় ॥ ১৫৭ ॥ মোরে দয়! করি কর ম্বদঃ] সফল । অখিল ব্রহ্ধাও দেখুক 
তোমার দয়াৰবল ॥ ১৫৮ ॥ 

ভথ।হু গোস্বামিপদেক্তঃ শ্লেকহ ॥ 
ন মষা পরম ধের মে, শৃ?ু বিজ্ঞাপনমেকম্ডতঃ 

শপ সাপ পপ পাপা 
। 

1. ন মৃষেতি হে নাগ হে তগবন্ অর ধথমে মম একং কেবলং বিজ্ঞাপনং শৃণু। কথস্ৃতং। 
পরমাথমেব ষথার্ঘন্বরূপং ন মুষ| ন মিথা। ইত্যর্থঃ। তং কিং বিজ্ঞাপনমিত্যন্ত আহ যদি মে 
85175 দয়াং করিষাসি তদ| তম্মন কালে তব দয়নীয়ঃ দয়াষে।গাঃ দুল্লতো- ্ 

পা পপ সপ পলা শা সাীশীতিত "৯০ নিশি শসা সপিপাপপীসপীপ পপ 1 

আমরা যে নকল কর্ণ করিয়াছি, সেই মকল বর্ম আদাদিগকে, 
ূ হাতে গলায় বান্ধিয়া কুৎগিত বিষ্ঠাগর্তে নিংক্ষপ করিয়াছে ॥ ১৫৪ ॥ 
|. আমি বলিতেছি, আম।দিগকে উদ্ধার করিতে পতিতপাবন তোসা 
ূ ব্যতিরেকে আর কেহই নাই ॥ ১৫৫ 

সাপ শশী শশী ২ - সপিশিটিশিশিশীশিশিশিশ শি আপা সপ পাস্পিশ্সসী ০ পিপাসা সা ০ 

র হে প্রভো ! আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া যদি আপনার বল দেখাও 
তবেই তোমার পঠিতপ|বন নামের সার্থকত। হয় ॥ ১৫৬ | 

হে দয়াময়! আমি সত্য করিয। একটা কথা বলিতেছি, আমা 
ব্যতিরেকে জগৎ মধ্যে আপনার আর দয়ার পাত্র কেহই নাই ॥ ১৫৭॥ 

আমকে দয়। করিয়া অ।পনার স্বীয় দয়! মফল করুন, অখিল 

হে ভগবন্! মিথ্যা নহে, যথার্থ বলিতেছি, অগ্রে আমর একটা 
ধিজ্ঞ/পন শ্রবণ করুন, আগনি যদি আঙার প্রতি দা না করেন) ছে | 

টি 

ব্রশ্নাণ্ড জাপনার দয়'র বল অবলে।কন করুক" ॥ ১৫৮ ॥ 

লে গোম্বামিপ।দের কথিত ল্লেক যথা ॥ 



৩৪ শ্রীচৈতন্যচরিতাম্ত্ত। [মধ্য। ১ পরিচ্ছেদ। 
টিটি ত পাীস্টি শি সপ পীশীদি পি কত ৬৯১ 

ধদি মে ন দয়িষ্যসে তদা, জয়নীয়াস্তুব নাথ দুল ভহ। ইতি ॥ ১৫৯ ॥ | 

| আপনা অধেগ্য দেখি মনে পাই ক্ষোভ। তথাপি তে।মার গুণে 

উপজয়ে লোভ ॥ বামন যৈছে টাদ ধরিতে চাহে করে। তৈছে এই 

[ৰাঞ্চ। মোর উঠয়ে অন্তরে ॥ ১৬* ॥ 
তথাছি গোম্বামিপাদেক্তঃ শ্লোক? ॥ 

ভবস্তমেবানুচরন্সিরন্তর- 

প্রশান্তনিঃশেষমনো রথান্তরঃ | 

কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিস্করঃ 
গ্রহ্ধযিষ্য।মি সনাথজী।বিতমিতি ॥ ১৬১ ॥ 

হপ্রাপ্যো ভবিষাতীতি ॥ ১৫৯ ॥ ১৬০ ॥ 

 ভবস্তমেবেতি। অহং কদা তব এঁকাশ্থিকণিতাকিঙ্কর: সন্ সনাথজীবিতং যথ| সান্তণা 

প্রহ্ধয়ধ্যামি কিং কুর্বন্ ভবন্তমেব অনুচরন্ আজ্ঞাবর্ভী সন্। পুনঃ কথভ্ৃতঃ। নিরন্তারেণ 

1 প্রশান্ত নিংশেষ মমোরথাস্তরে। যস্য তথাতৃতঃ সন্নিস্ঠার্থঃ | যদ, হে নাথ সোৎহং ভবস্তং 

| অহ্চরম্ জীবিতং প্রহ্ষক্ষিষ্যান্ি। অর্নাৎ পুর্বববর্দিতত ॥ ৬১ ॥ 

- ০৯ পিপল শা, পাশা টিপিপি 

নাথ ! তবে আপনার দয়ার পাত্র অতি ছুল্ভ ॥ ১৫৯।॥ 

আমি আপনাকে অযোগ্য দেখিয়া! মনে ক্ষোভ পাইতেছি, তথাপি 

1 আপনকার গুণে আমার লোত জন্মিতেছে। বামন যেমন হস্তঘ্বার চন্দ 
| ধরিতে ইচ্ছা করে, তজপ আমার এই বাঞ্চা অন্তরে উদিত হই- 

1 তেছে॥ ১৬৪ ॥ 
এই বিষয়ের প্রমাণ গোস্বামিপাদোক্ত শ্লেংক যথা ॥ 

হে নাথ! কবে আমি আপনর এঁকান্তিক নিত্য কিন্কর হইয়! নির- ! 
| স্তর পমুদধায় বানা পরিত্যাগপূর্বক আপনকার আজ্ঞানুবন্তা হওত, 
1 জীতিত কাল পর্যন্ত স্বীয় আ.ত্মাফে হর্ষিত করিব ?॥ ৯৬১॥ 

€ ৮ 
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মধ্য। ১ পরিচ্ছেদ ।] আ্ীচৈতন্যচরিতা মৃত । ৩৫. 

পপ সপ 

শুনি গ্রভূ কহেন শুন রূগ দবীরখ।স। তুমি ছুই ভাই মোর পুরা- 

তন দাস ॥ আজি হৈতে দেৌহার নাম রূপ সনাতন। দৈন্য ছাড় তোমার ; 

দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥ ১৬২ ॥ দৈন্য পত্রী পিখি মেরে পাঠাইলে 
বর বার। সেই পত্রীতে জানিয়ছি তোমার ব্যবহার ॥ তোমার হৃদয় 

ইচ্ছা! জাশি পত্রীদ্বারে | শিক্ষাইতে শ্লোক লিখি পাঠাইল তো।মারে॥ ১৬৩ 

তথ।হি শিক্ষা শ্লে।কে। বাসষ্ঠরাময়ণে যথা ॥ 

পরব্যসনিনী নাগা ব্যগ্রাপি গৃহকর্শান্থ। 
তদেবান্গ।দয়ত্যন্তনবমঙ্গরনায়নমিত ॥ ১৬৮ ॥ 

গৌড় নিকট আমি আমর নাহি প্রয়োজন । তোমা দেহ! দেখিতে 

পরবাসনিনীতি। গরবাসনিনী পরপুরুষগতা নারী গৃহকর্মন্থ বাগ্র।পি তৎ নবসঙ্গরসা 

নং অস্তমন!স আশ্বাদয় গীতাথ, ॥ ১৬৪ ॥ 
১০ পপক্পিকান্পিপ তা ২ সিসি পাপী পিপল ৩৩ সা ন্ ০:০১ শীশীশ শি শিট শিটী শীষে ন পাপা শী শা সিল ০ পক ২. শি পপ পো আস 

মহাপ্রভু এই কথ। শুনিয়।) অহে পূপ ! হে দবীপখ।স ! শ্রবণ বর, 

তো।মর! ছুই জন আমার পুরাতন দাস, অদ্য হইতে তোমাদের নম রূপ 

স্ন।তন হুইল, দৈন্য ত্যাগ কর, তোমাদের দৈন্যে আম।র হৃদয় বিদীর্ণ 

হইতেছে (শ্রীমহ। প্রভু যাবনিক খাতির পণিবর্ে প!চীশ নাম বিস্তারিত 
করিলেন ।,) ॥ ১৬২ ॥ 

তোমর। আমার নিকট ব।র বার দৈন্য পত্রী লিখিরা প্রেরণ কখ্য- 

ছিলে, মেই কল পত্রীতে তোমাদের ব্যবহার জানিয়াছি, তোমাদের 

অন্তঃকরণ জানিয়। ভোম।দিগকে শিক্ষ। দিবার নিনিপ্ত পত্রীপ্ধারা শ্লেক 

লিখিয়! পাঠাইয়।ছিল।ম 1 ১৬৩॥ 
শিক্ষা শ্লোক বাসিষ্ঠরামায়ূণে যথা ॥ 

গরপুরুষনিরতা কুলবধূ গৃহকর্থে ব্যগ্রা থ।কিলেও ঘমেই নন সঙ্গয়ের ূ 

ূ 
1 রনকে মনোমধ্যে আস্বাদন করিয়। থাকে ॥ ১৬৪ ॥ 

গৌড় নিকটে আলিবার 'অমার কোন প্রয়জন নাই, কেবন 

| | রা 
এ কপি ++. ত+-৯ও ৬০. এই, ৬: ৬ ২০৯ ০৮৯ ৩ 
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৩৬ শ্রীচৈত্তন্যচরিতামৃত | [ মধ্য। ১ পরিচ্ছে। 

শি পসপস্ীপি পিস শিিশিপিশী পাশা পাশ আসা পিপি পালি শা স্পস্ট পিসী পশি্প পা 7 শশী শিপ সি শপাসপ্ ক, 

ৰ মোর ইই। আগমন ॥ এই মোর মনঃকথ। কেহ নাছি জানে । সবে কহে 
1 কেন আইল! রামকেণি গ্র!মে ॥ ১৬৫ ॥ ভাল হৈল দুই ভাই আইলা 

্ 

' 

মোর স্থানে। ঘর যাহ ভয় কিছু নাকরিহ মনে ॥ ১৬৬॥ জম্মেজম্মে। 
| তুমি দুই কিঙ্কর আমার। অচির।তে কষ তে।মার করিব উদ্ধার ॥১৬৭|| 

এত বলি দৌহর শিরে ধরি নিজ হাতে । দুই জাই ধরি এতুর পদ নিল 
মাথে ॥ ১৬৮।॥  দৌহ। আলিগিয়। প্রভূ কহিল ভক্তগণে। সবে কৃপা 

। করি উদ্ধারছ ছুই জনে ॥ ১৬৯ ॥ ছুই জনে প্রড়ু কপা দেখি তদ্তগণে। 
হরি হরি বলে সবে আনন্দিত মনে ॥ ১৭০ ॥ নিত্যানন্দ জ্রীবাম হরিদাস 

| গদাধর | মুকুদ্দ জগদানন্দ মু্ারি বক্েশ্বর ॥ সবার চরণ ধরি পড়ে ছুই 
পপি হা 

া 

সপ পাপ পপি শপ 

| তোমাদের ছুই জনকে দেখিতে এখানে আগমন, আমার এই মনের 

ূ 
| 

দিগকে উদ্ধার করিবেন ॥ ১৬৭ ॥ ই 

কথ] অনা কোন ব্যক্তি জানে না, সকলে কহিতেছে, কেন র।মকেলি 
গ্রামে আগমন করিলেন ॥ ১৬৫ ॥ 

ভাল হইল তোমর। দুই ভাই অমর নিকট আদিলে, এক্ষণে গৃহে 
যাও মনোমধ্যে কোন ভয় করিও না ॥ ১৬৬ ॥ 

প্রতি জন্মে তোমর| ছুই জন আমার কিস্কার, শীঘ্র প্রীকষ্চ তোমা-। 

এই বলিয়া মহাগ্ডু ঢুই জনের মস্তুকে হস্ত দিলে ছুই জনেই প্রভুর 
চরণ মস্তকে ধারণ করিলেন ॥ ১৬৮ | 

অনন্তর মহা প্রভু ছ্ীরূপ ও সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া তক্তগণকে | 
কহিলেন, তোগর। মকলে এই ছুই জনেকে রুপা কর] ১৬৯॥ 

তখন ভক্তবর্গ ছুই জনের গতি মণাপ্রভূর কৃপা সন্দর্শন করিয়া 
মকলে আনন্দিত মনে হরিধ্বনি করিতে লার্গিলেন ॥ ১৭০ | 

অনন্তর শ্রীরূপ সনাতন ছুই ভাঁই, প্রীনিত্য।নন্দ, শ্রীবস, ভুরিদাস, 
গদা ধর, মুকুন্দ, মুরারি ও বক্রেশ্বর, ইহাদিগের চরণ ধারণ কারয়া পতিত | 

ছি 



মধ্য । ১ পরিচ্ছেদ এ প্রীচৈতন্যচরিত।মুত | | ৩৪ 

পপ পাপা তা ০০ ২ পিঠাললাজি ২০ তিক শিপ পাশ পিপি পট সিন ২২. ০০ শপ ২০৮ তি 

ভ।ই। সবে কহে ধন্য ্য তুমি পাইলে গোসাঞ্রি। ॥১৭১। মব। পাশ আজ 

লঞ চলন সময়। প্রভুপদ্ধে কহে কিছু করিয়া বিনয় ॥ ১৭২ ॥ ইই] | 

হৈতে চল প্রভূ ইই। নাহি কাজ । যদ্যপি তে।ম।রে ভক্তি করে গৌড়- 

রাজ ॥ তথাপি.যবন জাতি ন| করি প্রভীতত। তীর্ঘযাত্র।য় এত সংঘট্ট | 
ভাল নহে রীত ॥ ১৭৩1 যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি । বৃন্দা-; 
বন যাত্রার এই নহে পরিপাটী ॥ যদ।পি বস্ততঃ এভুর কিছু নাহি ভয়। 

তথাপি লৌকিক লীপা লোকচেষ্টাময় ॥ ১৭৮ ॥ এত কহি চয়ণ বণ্দি 

গেলা ছুই জন। প্রভর গে গ্রাম হৈতে চপিতে হল অন ॥১৭৫॥ প্রাতে 

চলি আইল! গ্রভৃ কন।ইর নাটাশাল।। দেখিল সকল তাহ। কৃষ্চচরিত 

লীলা ॥১৭৬া সেই রাত্রে ও ভূ তাহ। চিন্তে মনে মন। সঙ্গে সংঘট্র ভাল 
পাপ সপ পিপিপি শি তা? 

হইলে মকলে কহিলেন, তোমরা দুই তাই ধন্য যেহেতু গোস্বামিকে 

প্রাপ্ত হইলে ॥ ১৭১ ॥ 

তখন প্রীরূপ ও মনাতন সকলের মিকট আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া যাইবার 
সময় বিনয়সহকারে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিয়া কছিলেন ॥ ১৭২ ॥ 

প্রভে। ! আপনি এই স্থান হইতে গমন করুন, এখানে থ।কাঁয় কোন 
গ্রয়োঞ্জন নাই, যদ্দিচ গৌঁড়রাঁজ অ।পন।কে ভর্তি, করিতেছে, তথাপি এ 
যবন জ।তি, "ইহাকে বিশ্বাস করিও না, তীর্ঘযাত্রায় এত সঙ্ঘট্টন করা | 
তাল রীতি নহে ॥ ১৭৩ । | | 

লক্ষ কোটি লোক ষাহা'র সঙ্গে গমন করে, বৃন্দাবন যাত্র!র ইহা | 
পরিপাটা হয় না। যদিচ বাস্তবিক আপনার কোন ভয় নাই, তথাপি 
ইহ| লৌকিক লীলা ও লোকচেষ্ট। স্বরূপ ॥ ১৭৪ ॥ 

এই বপিয়া ছুই জনে মহাপ্রভূর চরণ বন্দনা! করিয়! গমন করিলে 
&ঁ গ্রাম হইতে মহাপ্রভুর যাইতে ইচ্ছা! হইল ॥ ১৭৫ ॥ ূ 

অনন্তর মহাপ্রভু প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া! কানাইর নাট্যশাল! 
' পর্ব্যস্ত- আগমন করত তথাপ কৃষ্ণচরিতলীল। সকল দর্শন করিলেন 1১৮৬] 

শী পিীপিপস্টা পিপি সিসি পাপী সি শিশির ি্পি পপ ৬৮৮০ ০: -সপিশীমিস শপ 
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৩৮ শ্রীচৈতন্যচরিতায়ুত। [মধ্য। ১ পরিচ্ছেদ । 

শপ পাপপ্পীপিপ্পিপপাপপপাাপা 

নহে কৈল সনাতন ॥ মথুর! যা্টৰ অমি এত লোক সঙ্গে । কিছুন্র্থ না| 
পাইব হবে রণ ভঙ্গে ॥ একাকী যাইব কিবা সঙ্গে এক অঁন। তবে মে 

শোভয়ে বৃন্দাবনের গমন ॥ ১৭৭ ॥ এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গানান 

করি। নীলাচল যাব বলি চলিল! গৌরহরি ॥ ১৭৮ ॥ এই মত প্রভূ চলি 
আইল! শান্তিপুরে । দিন পচ সাত রহিলা আচার্ষেযের ঘরে ॥ ১৭৯। 
শচীদেবী আনি তারে কৈল নমন্কার | সাত দিন ত্রার ঠঞ্িঃ ভিক্ষা ব্যব- 
হার ॥ ১৮০ ॥ ত।র ঠাঞ্রি। আজ্ঞা লঞ্1। করিল গমনে | বিনয় করিয়! 

বিদায় দিল ভক্তগণে ॥ ১৮১ ॥ জন ছুই সঙ্গে আমি যাব নীলাঁচলে। 
০৯ পপ 

মহাপ্রভু এ রাত্রি খ্রস্থারে অবস্থান করিয়া মনে মনে চিন্ত। করি- 
লেন, মনাতন বলিয়াছে সঙ্গে এত সঙ্ঘট্র ভাল নহে, আমি এত লোক 

সঙ্গে করিয়! মথুরা গমন করি, ইহাতে কোন সখ হইবে না, রসভঙ্গ 

হইবে ॥ 

এক।কী অথব] একজন সঙ্গে করিয়া গমন করিব, তাহা হইলেই 

বন্দাবনযাত্র! উত্তম হইবে ॥ ১৭৭ ॥ ৰ 

গৌরহরি এই চিন্ত। করিয়া প্র।তঃক।লে জারি নীল!চলে 
1 গমন করিব বলিয়া যাত্রা করিলেন ॥ ১৭৮ | 

এরূপ প্রত যাত্রা করিয়া শাস্তিপুরে উপস্থিত হওত শ্রীঅদৈতা- 
চারের গৃহে পাঁচ নাত দিবস শবস্থিতি করিলেন ॥ ১৭৯ ॥ 

অনস্তর তথায়-শচীদেবীকে আনয়ন কর।ইয়! উহাকে নমস্কার এবং 

উহার নিকট সাত দিন ভিক্ষা বাবহ!র করিলেন ॥ ১৮০ ॥ 

তৎপরে গমন শিষয়ে সাহার নিকট আজ্ঞ। গ্রহণ করিয়া বিনয়সহ- 
কারে ভক্তগণকে বিদায় দিলেন ॥ ১৮১ ॥ 

এবং কছিলেন, আমি 'টুই জনফে সঙ্গে লইয়1 নীপাচলে গমন 

সপ শপ অপু পইরা পপ পাপা পপ পপ পাপা শী শী শশশীীশিশিশিসশ শশা শা শাটাটা শিট শি” শা াপ্টাীশ শাি্িপী প্রজার 
ই 
এজি ০ 



আস! মিনি আলিহ সবে রযাত্রাকালে ॥ ১৮২ ॥ বলভত্্র কায 

পডিত, দমোদ্র ৷ দুই জন সঙ্গে ও গ্রভু আইলা লীলাচল, | ৮৩ ্রিন- : 

কত হা সহি চলিলা বৃন্দাবন । লুক [ইয়। চলিলা রাত্রে না জানে ক্র | 

| জন, ॥ ১৮৪ ॥ বলভদ্রা চা) রহে মাত্র সঙ্গে। ঝাড়িখপ্ পথে কাশী 
আইল! মানারঙগে | ১৮৫1" দিন চারি কাশীতে রি গেলা, বৃন্দাধ্ত। 

মথুর। দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন ॥ লীলাস্থল দেখি প্রেমে হ্ইলা 

না অশ্মির । বলভদ্রে কৈল তারে মথুর] বাহির ॥ ১৮৬ ॥ গঙ্গাতীরপথে 

লঞ্চ! প্রযাগে আইলা । প্রীূপ আসি প্রড়ুকে উ।হ।ই মিলিল! ॥ ১৮৭ ॥ | 

দ্ৃগ্তব, কৰি রূপ ভূমিতে পড়িলা। পরম আনন্দে গরু আলিঙ্গন দিল! | 

| করিল, তোর! সকল রথযাত্রা মময়ে আমার সহিত আিয়। মিলিত 
হইব! ॥ ১৮২ ॥ | 

এই বলিয়া বলভদ্রট্টাচার্ধয ও দামোদরপণ্ডিতকে সঙ্গে করি! | 
নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮৩ ॥ 

অনন্তর কিছুদিন তথায় অবস্থিতি করিয়া গোঁপনভাবে রাত্রিতে 

সবন্দাবনযান্র। করিলেন, কিন্তু ইহা কাহারও বিদিত হয় নাই ॥ ১৮৪ ॥ | 

সঙ্গে কেবল বলভদ্রভটাচার্ধ্য মাত্র ছিলেন, মহাপ্রভু বিবিধ রঙ্গে 

ঝবাড়িখণ্ড অর্থাহ পার্বত্য বনপথে কাশীতে আপিয়। উপস্থিত হ্ই- 
কেন ॥ ১৮৫ ॥ | 

তখায় চারি দিন অবস্থিতি করিয়। র্দ(বন যাত্রা করেন, বঙ্দাধন 

গিঞ্পা প্রথমতঃ মধুর দর্শন, ততপরে দ্বাদশ বন, তাঁহার পর লীলাস্থান | 

মকল দেখিয়া প্রেমে অধৈর্ধয হইলে বলভদ্রে তীহাকে মথুরা হইতে 
বাছির-করি€লন ॥ ১৮৬ ॥ রি 

এবং গঙ্গাতীরপথে লইয়া! প্রস্বাগে উপ্স্থত ছখ্েম,)এ স্থানে শ্রীযপ-১] 
গোস্বামী আলিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন ॥ ১৮৭ ॥ ৃ 

রা দষহাপরযুহ অগ্রে বূপগোস্বাশী ভূমিতে প্তিত হইয়া দবৎ প্রধায ] 



প্রচৈতসঘচরিতা বত | [ধা। ১পরিজ্ছে ৃ 

পক শিক্ষা করি পাঠাইলা বৃঙ্গাবন। আপনে করিলা বার।ণসী 

আগমন ॥ ১৮৮ ॥ কাশীতে প্রভূকে আলি গিলিলা সাতন। ছুই মাস 
রছি তারে কয়াইল শিক্ষণ ॥ মথুরা পাঠাইল তারে দিয়! তক্তিষল! 

| লঙ্গাাপিরে কপা করি গেলা নীলাচল ॥ ১৮৯ ॥ ছযবর্ষ এঁছে গ্ভু, 
| করিল বিলাস। কতু ইতি উতি গতি কডু ক্ষেত্রে বাস॥ আনন্দে 
শক্ত সঙ্গে সদা! কীর্ডতনবিলাস। জগন্নাথ দরশন প্রেমের বিলাল 

৪১৯০ ॥ অধ্যলীলার করিল এই সুত্র গণন। অন্ত্যলীলার সূত্র এবে 
গুন ভক্তগণ ॥ ১৯১ ॥ বৃন্দাদন হৈতে যদি নীলাচল আইলা] আঠার | 
বর্ষ কতা! বাস কাহো নাছি গেলা ॥ ১৯২ ॥ প্রতিবর্ধ আইমেন গৌড়ের 

করিলে মহাপ্রভু তাহাকে পরমানন্দে আলিঙ্গন প্রদানপূর্বধক শিক্ষ! দিয়া 
 বুন্দাবন প্রেরণ-করত আপনি ক।শীতে আগমন করেন । ১৮৮7 

.. এী সময় সমাতনগোস্বামী কাশীতে আসিয়া মহ।প্রভূর সহিত মিলিত 
হয়েন, মহা প্রভু তখায ছুই মাল অবস্থিতিপূর্বক তাহাকে শিক্ষা এসং 
ভক্তিবল.এরদ।ন পুরঃলর মথুরায় প্রেরণ করিয়া বিটি কপ 
করত স্বয়ং নীলাচলে যাত্রা করেন ॥ ১৮৯ ॥ 

এই গ্রকারে মহপ্রভূ ছয় বগলরকাল বিলান কবেন, ৪৫ মধ্যে 

(কখন কখন ইতত্ততঃ ভ্রমণ, কখন বা ক্ষেত্রে বাস করিয়া ভক্তগণের 
সঙ্গে সর্ধদ1 কীর্তন বিল।ল, জগন্নাথ ঘর্শন এবং প্রেমবিলাম করি- 
তেন ॥ ১৯৭ 1 

হে ভক্তগণ ! এই ত মধ্যলীলার সূত্র বর্ণন করিলাম, এক্ষণে অস্ত্য-। 
লীলার সূত্র বর্ণন করি শ্রবণ করুন ॥ ১৯১ ॥ ৃ 

মহাপ্রভু বৃদ্দ।বন হইতে নীল!চলে অ।গঞন করিয়া! অ্টাদশ বতয়র |. 

কাল আর.কোন স্থ/নে গমন করেম নাই ॥ ১৯৯ ॥ ৰ 
1 গৌড়ের ভগণ প্রতি বছসর নীলাচলে অ।গমন করিয়া! ম্ছাগ্রতুর | ॥ 
৭) ০ 

জজ মু 3. 
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ভক্তগণ। চ(রিম।ন রছে প্রভূ পঙ্গে সম্মিলন ॥ ১৯০ নিরন্তর নৃত্য 

গীত কীর্তনবিল।স। জাচগুলে প্রেমন্ততক্তি করিল! প্রকাশ ॥:১৯৪ 7: 

] পণ্চিতগেোনাঞ্চ কৈল নীল।গলে বাদ। বক্রেশ্বর দামোদর শঙ্কর হদি-| 

দাস ॥ জগদ্ানয্দ ভশানণ্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর!. পরমানদাপুরী আর] 

স্বরূপ দ(মোদর ॥ কেত্রবাণী রাগানন্দরায়, প্রভৃতি | প্রভু-সঙ্গে এই 

লব কৈল নিত্য স্থিতি ॥ ১৯৫ ॥ গ্রীঅদৈত নিত্যানন্দ মুকুন্দ শ্রীরাঘ।| 

বিদ্য।নিধি বান্দেব মুরারি যত দান॥ প্রতিবর্ব আইসে সঙ্গে রছে! 
চারিমান। তাহ! পবা লৈঞ। প্রভুর বিবিধ বিলাপ ॥ ১৯৬1 হরিদাসের | 

মিদ্ধি এ।প্রি অদ্ভুত মে দল | আপনে মহাপ্রভু ধার কৈল মহোৎ-। 

লব ॥ ১৯৭ ॥ তবে রূপগে সঞ্রির পুররাগদন । তার হৃদয়ে কৈল প্রভূ 
- শা ৬ িশাশীশীীিিা এ পীর আপাত) ০ স্পা ৮4 ৮৮ পীশিশীশ টিপি 

লঙ্গে সিলিত হুইয়। চারিমাপ অবাস্থিতি করিতেন ॥ ১৯৩ | 

মহাগ্রভূ এই কালে নিরস্তর নৃত্য, গীত ও কীর্ভনবিলাগ এবং আচ-: 
গুলের প্রতি প্রেমভক্তি প্রকাশ করেন ॥ ১৯৪ ॥ 

এই ময় প্ডিতগোস্বামী নীল।চলে বাদ করেন। অ।র বজ্রেশবর, 

দ।মোদর, শহর, হরিদাপ, জগদানন্দ, ভব।নন্দ, কাশীশ্বর, পরমানলাপুরী, 

স্বরূপ দ।যোঁদর এবং ক্ষেত্রুব।লী রমানপ্দরায় প্রভৃতি ক্ষেত্রে মহা গ্রড়ুর | 

নগে ইহাদের নিত্য অবস্থিতি হয় ॥ ১৯৫ ॥ 

অপর প্রীঅদ্বৈত, শ্ীনিত্য। নন্দ, জ্রীব।স বিগ্য।নিধি, বাসদের ও মুর।ঙি. | 

প্রভৃতি যঠ দ।ল, ইহারা সকল প্রতি বৎসর পুরুষোত্বমক্ষেত্রে আণমন। | | 

! 
1 

ৃ 

করিয়া মহা গ্রস্ভূর সঙ্গে চারিমাপ বান করিতেন, মেই লকলকে পগে! | 
লইয়! মহ।প্রভূ ক্ষেত্রে বিবিধ- গ্রকাঁর/বিল।স করেন ॥ ১৯৬ ॥. 

এই লময়ে হরিদ।পের যে দিদ্ধি, প্রাপ্তি 'হয়»। ভাহা! জঠি' অত)! 
মহাপ্রভু এ হরিগাসের স্বয়ং মহোৎসব করেন ॥ ১৯৭ ॥ 

এ কালে শ্রীরপগোগ্বামী পুনর্ববার ফ্ষেন্তে আগমন করিলে, মহা? | 
শ্রভূতাহার হাদকে শজিসঞ্চার করেন ১১৮11 09 

চা 
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18 [. আীচৈর্ক্টচরিতান্বত:| [মধ্য $:১ পরিচ্ছে 
৯ পট পপ্স 

[শক্ষি চারণ ॥ ১৯৮ তবে ছোট হরিগ।লে প্রভু কৈল দণড। দাষে- ] 
'দরগগ্ডিত বৈল গ্রভূকে বাক্যদণ্ড ॥ ১৯৯ ॥ তবে সনাতন গোসাঞ্িয় 
পুনয়াগসন | ল্যৈমাপে প্রভু ভারে কৈল পরীক্ষণ ॥ ২০০ ॥ তু হঞ্। 
[খু তারে পাঠ।ইল বৃন্দাবন । অনৈতের হতে প্রভুর অদ্ভুত ভে।জন। 
1২৯১ নিত্যানদা সঙ্গে যুত্তি করিয়া! নিভৃতে । তীহারে পাঠ।ইল 

গড়ে প্রেম গ্রচার্িতে ॥ ২০২ ॥ তবে ত ফল্লভভট্ট গ্রভুরে মিলিল।। 
কষনামের অথ প্রত তাহারে কছিলা ॥ গুদ্যুক্নমিশ্রেরে প্রভু রাম।নল্দ 
'শ্থানে। কৃ্ণকথ| শুনাইল কি তার গুণে ॥২*৩॥ গোপীনাথ পটু- 

| নারক রামানন্দ ভ্রাত1। রাজা ম!রিতোছিল প্রভু-হৈল ভ্র$তা॥ রাম 
জ্বী য়ে ভিক্ষা ঘট।ইল|। বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি গর্ঘেক রাখিলা ॥ 

কা এ এত পপ. সপ ৮ আন ৯৮৭০... 

আনস্তর মহাগ্রড়ু ছোট হরিদ।মফে দু দেন এবং দ|মোরপতডিত 

মহাপ্রভৃকে বাকাদণ্ড করেন ॥ ১৯৯ ॥, 
| তৎপরে বৃদ্দাবন হইতে সনাতনংগাস্বামির পুনরার মহা রভুয়, নিকট 

| গমন, মহাপ্রভু জ্যৈষ্ঠমাসে তাঁহার পণীক্ষা করেন ॥ ১০৯ ॥ 
|]. তৎপর মহাপ্রভু তুষ্ট হইয়া তাহাকে বৃন্দ|বন পাটাইয়! দেন) 
| ভাহান্পুর অদৈতের হস্তে মহ প্রভূ অদ্ভুত ভে।জন সম্পন্ন হয়॥ ২৯১। 

*অনস্তর মহা প্রভু নির্জনে নিত্যানন্দের সহিত যুক্তি করিয়া তাহাকে 
| প্রেম গ্রচার, করিতে গৌঁড়দেশে প্রেরণ করেন ॥ ২০২ ॥ 
- তদন্ন্তরবল্প ভতট মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলে মহাপ্রড়ু আহক 

| কষ্ণন|মের অর্থ কহেন এবং র।মানল্দরায়ের গুণকীর্ভুন করিম] কৃষ্ককথ। 

| শ্রবণ করাইবার জন্য তার নিকট ্চ্য্সমিশ্রকে প্রেরণ করনে ৪২০৩ 
ৃ কামানের প্রত! গেপীনাথ, পট্টনায়ককে রাজা মারিতোঁছিলেন, 
' 1] তাহাতে প্রত ভাহাকে পা, করেম, এরং রমচ্পরীর, ভয়ে, ভিক্ষা, 
[৮৮৮ টা ছাত্রপনে সা পন না | 

্ঞ্চ 
৪ 

1 
1 

- নিলি 

চে ২ শী সটিজি। 1 5 ০ ০ 
শি পপ  থঞ 
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1 অবতার 'হইয়াঁছে ॥ ২০৮, 

পি ড৮৩ 

ভারি 

| 
তী মধ্য" ১ পরিচ্ছেদ: |] ভ্রীতৈতনাচরিতীম্ত:। 

॥২+$ ॥ ব্রগ্গ1গ্ড ভিতরে হু চৌদ্দভূবন। চতুর্দশ ভুবনে -বৈচসষত 
জীবগণ ॥ . ননুষোর বেশ ধরি ঘ।ত্রিতকর ছলে।, মহাগাডু ধর্শন কে 
জানি নীলাচলে & ২০৫ ॥ এক পিন শ্রীবাসাদি যত গক্তগণ। মহাএতুর 
গুণ গাঁঞ্! করেন কীর্তন ॥২০৬॥ শুনি ভকুগণে গভূ কছে ক্রোধ মনে। 

কৃঞ্চন।ম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ভনে ॥ ওদ্ধত্য করিতে জানি হৈল মধার 
মন। স্বতন্ত্র হইয়! সবে নাশ।লে ভূবন ॥ ২৯৭ ॥. দশদিকে ফাটি কো 
€লোক হেন কালে। জয় কৃষ্চৈতন্য বলি করে কোলাহুলে ॥ জয় জয় 
মহ প্রভূ ব্রজেন্্রকুমার। জগং তারিতে প্রভু ভোর অবতার.॥ ২৮ ॥ 

বহুদূর হৈতে অ[ইলাউ হঞ1 ঝড় আর্ত । দরশন দিয়। প্রভু করহ কৃতার্থ 
॥২০৯॥ শুনিয়। লোকের দৈনা আর্দ্র হৈল দ্বদয়। বাছিরে আসি দরশন 

্রক্মাণড মধ্যে চতুর্দশ ভূবন, এ চতুর্দখ ভুননে যত জীবগণ বাস করে, 
তাহারা নকপে মনুষ্যর বেশ ধারণ করিয়।. যাত্রীর .ছপ্পে নীলাচল 
আসিয়। মহাপ্রভুর দর্শন করে ॥ ২০৫ ॥ | | 

এক দিধস শ্রীবাসাদি, ভক্তগপ-মহ্ীড়ু, গুণ গান-করিয়। কীর্তন 
1 করিতেছিলেন ॥ ২০৬ ॥ ক এ 

তাহ! শুনিম়। মহা প্র ক্রোধমনে কহিলেন, তোমর! ্রীকুষ্ণের নাম 

গুণ্ত্যাগ করিয়া কি কীর্তন করিতেছ, জানিলাম ওদ্ধতা করিতে 
মন তোম।দের হইয়াছে, তোরা লকল তন হইয়া তুবন বিনাশ করিতে 
(হুইলা ॥ ৩০৭ ॥ 

..এমন সময় দশ্দিকে কেটি কোটি, লোক, “জয়: পরীকৃষণঠৈতন্য» 
বলিয়। কোলাহল করিতে ল!গিল এবং, আরও বলিল, জযু- হয়মহ!প্রতু, 
তুমি বরজেজ্দকূমার, হে, পরতে! ! জগৎ উদ্ধার করিতে, বপন এঁই | 

পরতো! "অমর [বহুটু্ হইতে বড় কাতর হইয়া 'আগিলাম, দামি 
 অর্জনজাতে অবাদিগকে কুঁতীর্খকরুদন ২০৯৪ ৭7) ২ 

িইিটিহাহার + -* -.. .. ০... জলসা ৮৩ 
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1 দিল। দয়াময় ॥ ২১০ ॥ বাহু তুলি বলে প্রস্থ বোল হরি হুরি।, উঠি | 
। শ্রীহরি ধ্বনি চতু্দিক্ ভরি ॥ ২১১ ॥: প্রভু দেখি প্রেমে লোকের আনই | 
1 নিত মন। প্রভুকে ঈশ্বর জানি করয়ে স্তবন ॥ ২১২ ॥ স্তন শুনি প্রভুকে 
[ কছয়ে শ্রীনিসাস। "ঘরে গুপ্ত হও কেনে বাহিরে প্রকাশ ॥ কে শিখাইল 1. 
1 এ লোকে কহে হেন বাত ।-ইছা দব।র মুখ ঢাক দিয়া নিজহাত ॥২১৩। 
(সূর্য যৈছে উদয় করি চাহে লুকাইতে। বুঝিতে ন| পারি তৈছে তে।গার 
| উরিতে ॥২১৪॥ প্রভূ কহেন স্ত্রীবাস ছাড় বিড়ম্বনা] |$সেই সন কর যাতে 

| আমার যাতনা ॥ ২১৫ ॥ এত ধলি লোকে করি শত দৃষ্টি দন। অগ্যন্তর 
৮০০ পরি ও 

০ ০০৮০০ 
উস 

.. দয়াময় গৌরহুরি ল্|কসকলের দৈন্য শ্রষণে আর্জৃদয় হইয়া 
বাহিনে অগমনপূর্ববক দর্শন প্রদ!ন করিলেন ॥ ২১০ ॥ 
এবং ছুই বাহু উত্কে'লন করি] কছিলেন, তোমরা সকল হরি বল, 

হরি বল, ইছাতে একেবারে চহুদ্দিক ইর়িধ্বনিতে পরিপূর্ণ হয়া 
উঠিল ॥ ॥ ২১১ ॥ 

|  প্রভূকে দর্শন করিয়া লোকলকলের মন প্রেমে আনন্দিত ১০ এবং | 
গ্রড়ুকে ঈশ্বর জানিয়। স্তব কগিতে ল।গিল ॥ ২১২ ॥ 

: স্তব শুনিয়া শ্রীনিবাস মহা গ্রতুকে কহিলেন, প্রভে। ! আপনি কেন 
গৃহে লুকামিত হইতেছেন, বাঁছিয়ে আসিয়া প্রকাশ হউন। ,এই সকল | 
লোককে কে শিক্ষা দিল, আপনি নি হত্ত দিয়া ইহাদের মুখ আচ্ছাদন 
হি? ঠ ২১৩ ॥ | 

. সূর্ধ্যদের যেমন উদ হই লক ইত হইতে ইচ্ছ। করেন, তজপ | 
আগনকা'র চরিত্র বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ২১৪ ॥ 

প্রভু কহিলেন, প্ীবাল এ বিড়ম্বন! পরিত্যাগ কর, "তুমি সেই সকল | 
কার্ধা করিতেছ, যাহাতে আমার যাতনা উপাস্থত হয় ॥ ২১৫ ॥. | 
[এই বপিয়্া লোকমকলের প্রতি ওভদৃ্টি জান করত গৃহাত্যন্ত়ে 



সী পিপি শীলা পিপি |. রী 

বে হয ১ পরিচ্ছেগ। ] শ্রীচৈতন্যচরিতমুত। ৪৫ 
পর সর টা) প্িপপিকিকি 1 স্টপ ০৯ সপ পাপা 

গেল! জোর পূর্ণ হলে কাম। 1 ২১১ ॥ . রঘুনাথ দন নিত্যানন্দ প।শ 

গেল! । চিড় দলি-মছেৎপব উাঁধাই করিলা। ২১৭ ॥ তার আজ গেলা 
গরড়ুর চরণে। প্রভু তাবে সমর্পিপ স্বূপের স্থানে ॥ ২১৮ ॥ ব্রহ্ম নন্দ 
ভারতীর ঘুচ।ইল চর্্মান্বর । এই সত লীলা কৈল ছয় বৎসর ॥২১৯॥ এই 
ত করিল মধ্যলীলার সৃত্রগণ। শান্ত্যপীল! দৃষ্টের করি বিস্তার বর্ণন॥২২ 
রূপ রঘুনাথপদে যার বাশ । টৈতনাচরিতাম়ত কছে কুষদাস ॥২২১। | 
..॥%॥ ইতি গটৈতন্যগরিতাম্বতে মধাখণ্ডে মধ্যলীলসুত্রবর্ণনং নাম 
প্রথমং পরিচ্ছেদ ॥% 0১11 | 
পপ 

শিপ শি সি 

॥ ০1 ইতি মধাথণ্ডে সংগ্রহ টাকায়াং ভিডি রিজেন, ॥ * | 
টিপ পাপ ক তি শপ 

গমন করিলেন, তখন লোকসকলের কামনা পরিপূর্ণ হইল | ২. ২১৬.॥ 
তদনস্তর রঘুন।থদ।স নিত্যানন্দ প্রভূ নিকট গমন করিয়া তথায় 

চড়া দধির মহে!ংব করিলেন ॥ ২১৭ ॥ 
এবং তাহার আজ্ঞ। এহণপুর্বক মহাপ্রভুর চরণসমীপে গমন করিলে 

তিনি ০ স্থরূপের স্থানে মমর্পণ করিলেন ॥ ২১৮ ॥ টি 
পরে মহা প্রভূ ব্রহ্ম।নন্দ ভারতীর চর্্মান্বর পরিত্য।গ করান, এই 

রূপে টু ছয় বংলর কাল লীলা করেন ॥ ২১৯.॥ এরি 

ভক্গণ! , এই ত মধালীলার সুত্র সকল বর্ণন করিলাম, এক্ষণে 
অন্ত্যলীলার সত্রের নিস্তার রূপে বর্ণন করিতেছি 1২২০ ॥ | 

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়। শ্রীকষ্দ!স কবিরাজ... 
গোস্বামী এই শ্রীচৈতনাচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ২২১॥ ৰ 
ক্জ॥ ইতি, ভ্রীচেতনাচরিতায়তে মধাখণ্ডে শ্্রীরামনার!য়ণরিদা- 

রত্ব/নুবাদিতে ডিত্বাচরিজারিরনযাং যথ্যলীলা মতরধনং নাম প্রথম] 
০৪ ॥ % | নু 8 ? 
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 সিশপাটি | 

বিচ্ছেগেহম্মিন্ প্রত্োরন্তালীলা সূত্র নুবর্পনে 
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলপাদ্যনুবর্ণ্যতে ॥ ১॥ 

জগ জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যাননু। জয়াবৈওচন্্র 'জয় গেরভক্ত- ;. 
বৃন্দ ॥২ শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর কৃষেের বিরহ স্কু্তি 
হয় নিরন্তর ॥ ৩॥ শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধবদর্শনে | এই মত দশা 

| প্রড়ুর হয় রাজি দিনে ॥ নিরন্তুর হয় প্রভুর বিরহ উন্ম।দ। অনময় । 
আপপপপস৯ পপপাপাি 

বিজ্ছেদেহস্সিরিতি | অন্ষেন্ বিচ্ছেদে মধাখগুস্য বিশ্তীয় পরিচ্ছেদ অস্ত্যলীলার।; তা, 
বর্ণনে প্রটেণগোরসা কৃফবিরহুজনা গ্রলাপাদি অনুষর্যতে অর্ধাৎ ময় ইতি শেষেঃ ॥ ১। 
পপ স্পা সিপপাপপপপ পট জাপা পিপিপি এপাশ তিশা ত স্পিপীপিশ 

এই বিচ্ছেদে অর্থ।ং মধ্যলীলাঁর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অন্তযলীলার ত্র | 
বর্ণন বিষয়ে গৌর।ঙগ মহ।প্রভূর কৃষ্ণবিরহ জন্য প্রলাপ!দি বর্ণিত ছুই; 

তেছে॥১॥ | 
গৌরচন্দ্রের জয় হউক গোৌরচন্দ্রের জয় হউক, নিত্ানপ জণযুক্ত | 

হউন, অস্ৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দের জয় হউক ॥ ৃ 
. উদ্ধবকে অবলোকন করিয়! প্রীরাধ।র যে প্রকার চেষ্ট! অর্থ।ৎ ভর 

[ক্ষুস্তি হইয়াছিল, মহাপ্রভুরও দিবারাত্রি দেই প্রকার দশ! প্রকাশ 
পাইয়াছিল ॥ ৪ | 

এই অবস্থায় মহা প্রহর নিরস্তর বিরহ, উচ্মাদ * জ্মমময় চেষ্টা, 
পর ৯ গা ০ 

রং গুরিসামৃতপিুর দর্জিপধিভী গে ৪ রহরীতে 
৩৯ অস্কধূত উদ্মাদলক্ষণ বা । 

উন্মাঙা হস্ত মঃ প্রোডানন্থাপছিরহা দিঃ। 

দহ 

৯৬ লা খত 
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চেট। দদ। প্রগ।পময় বাদ ॥ রে।মকুপে রক্তেদগম দন্ত লব হালে। 
ক্ষণে সঙ্গ ক্ষীণ হয় ্ছণে আঙ্গ ফুলে ॥ ৫॥ গম্তীরা ভিতরে রাত্রে নাহি | 

শিদ্রোপব। ভিতে মুখ শির ঘষে ক্ষত হয় সব ॥ তিন দ্বারে কপাট কু | 

যাঁয়েন ব!(ইরে। কভু পি"হদ্বারে পড়ে কভু সিদ্ধুনীরে ॥ ৭ ॥ চটকপর্ববত 

দেখি গোবদ্ধন ভাগে । ধাঁইয়া চলে আর্তন।দে করিয়া ক্রন্দনে ॥৮॥ ূ 
[ ডি ররর রো রানার ঈ 

স্িদ| গলাপময় $ বাক্য, রোমকুপে রক্তে দগম, দন্ত মকলের কম্পন, 

্ষণকাল আগর ক্ষীণত। ও.ক্ষণক।ল অঙ্গস্ফীত হইতে লাগিল ॥ ৫ ॥ 
মহ।প্রভূ রাত্রিতে গন্ভীরার (গৃহবিশেষের ) মধ্যে অধস্থিতি করেন, 

নিদ্রার লেশমাত্র নাই, ভিতে অর্থ ভিন্তিতে মুখ ও মস্তক ঘর্ষণ 
করতে এ মমুদায় অগক্ষত হইয়া গেল ॥৬॥ 

উক্ত গন্তীর|র তিন দ্বারে কপাট হুথ।পি গুছের বহির্গত হুইয়! কখন 
জগন্ন।থদেনের সিংহদ্ব।রে এবং কখনও বা সমুদ্রের তীরে গিয়। পতিত 

হয়েন ॥ ৭ ॥ ও | 

চটক নামক পর্বত দেলিয়া গোব্দ্দনজ্ঞানে আরর্ভত্বরে জন্দন 
ূ করিতে করিতে ধাবমান হইয়। গমন করেন ॥ ৮॥ 

স্পা ও পি তত শশাশা শীত কত পাতি পিপিপি িপপস্প ওত শশী ৯ শত ০ ৮ -াশ্ীাশী টিপস প্পিশিপশীশিসশীশিপীশ পি পিসী পা পিস. 

 অন্রাউটহাসে। নটনং সঙ্গীতং বার্থচেষ্টিতং | 
প্রলাপ ধাবন-ক্লোশবিপরীত জিয়াদয়: ॥ ৰ 

অদাাথঃ | অভিশয় আনন্দ, অ!পদ্ এবং বিরহাদি জণিত হত্তুমকে উন্মাদ বলে। এই 
উন্মা/দে অস্টহাস, নটন, সঙ্গীত, ব্ার্থচেষ্টা, গ্রলাপ, ধানন, চীংকার এবং বিপরীন্ত, ক্রিয়াদি 
হইয়! থকে ॥ 

$ উজ্জবলনীলমণির স্থায়িভাঁব গ্রকরণেন্১৩৭ লক্ষণে । 

বার্থালাপঃ এরল!পঃ সাং ॥ 

অর্গাঁং বার্থ আলাপের নাম গ্রলাপ ॥ 

লিড সপ 

1৭1 
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উপবনোদ্য!ন দেখি বৃন্দ।বনজ্ঞান। তাহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মুচ্ছ 

যান ॥ ৯ ॥ কাহা নাছি শুনি যেই ভাবের বিফার। সেই ভাব হয় 

এভূর শরীরে প্রচার ॥ ১০ ॥ হস্ত পাদ সন্ধি যত (বিতভ্তি গ্রম।ণে। সঙ্গি 

ছাড়ি ভিন্ন হয় চর্ধা রহে স্থানে ॥ হস্ত পান শির সব শরীর ভিতরে। 

| প্রবিষ্ট হয় কৃুর্দরূপ দেখিয়ে প্রতুরে ॥ ১১॥ এই মত অদ্ভুত ভাব 
শরীরে প্রকাশ । মনেতে শুন্যতা বাক্য হ। হা হতাশ ॥ ১২॥ কাঁহা 

| করো কাহা। পাঁঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাহা মোর প্র।ণনাথ মুরলীবদন ॥ 

কাহারে কহিব কথ! কেবা জ।নে দুঃখ । ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর 
পাশা 

উপবন ও উদ্যান অবলোকন করিয়। বৃল্দাবন জ্ঞানে তথায় গমন 

করত ক্ষণকাল নৃত্য গীত করেন ও ক্ষণকাল মুচ্ছিত হইয়া পতিত 
হয়েন ॥৯॥ 

কোন স্থানেও যে ভাঁবের বিকার শ্রুত হওয়। যায় না, মহ!গ্রভূর 

শরীরে যেই ভাবের প্রক।শ হইতে লাগিল ॥ ১০ ॥ 
আহ! মহগভূর আ।শ্চর্ঘ্য ভাবের বিকার আর কত বলিব, হস্ত- 

পাদের যে সকল সঙ্গি স্থান তৎসমুদায় সন্ধি ছাড়িয়া বিতন্তি প্রসাণ 

ভিন্ন হয়, কেবল চর্ঘ্পে আচ্ছাদন থকে এবং কখন কখন হস্ত, পাদ ও 

মন্তক শরীরাত্যন্তরে প্রবিষ্ট হওয়ায় মহা এভু কৃর্রূপে দৃষ্ট হয়েন ॥১১। 

মহাপ্রভুর শরীরে এইরূপ অদ্ভুত ভাবের প্রকাশ পাইতে লাগিল 

যে, তছোতে কখন মনে শুন্যতা ও কখন হ। হা বাক্যেতে হুতাশ 

1 করিতে ল।গিলেন ॥ ১২ ॥ 

এবং কখন কখন বলিতেন, কি করি, কোথায় ব্রজেন্দ্রনন্দনকে 

প্রাপ্ত হইব, আমার এাননীথ মুরলীবদন কোথায়, এ কথা কাহাকে | 

1 বলিব, কে আমার দুঃখ জানে, ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতিরেকে অ।মার বক্ষঃ- 

(স্থল বিদীর্ণ হইতেছে ॥ 2৩॥ | 
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বুক ॥১৩॥ এই মত বিলাপ করি বিহ্বল অন্তর। রায়ের নাটক শ্লোক: 

পড়ে নিরন্তর ॥ ১৪ ॥ ূ 

তথাহি প্রীজগন্স।থবল্লভনাটকে তৃতীয়।ক্কে ৯ শ্লোকে 

মদনিক।ং গতি প্রীরাধায়া উত্তিঃ ॥ 

প্রেমচ্ছেদরুজো হনগচ্ছতি হরির্নয়ং নচ প্রেশবা 

স্থ।ন।স্থানমবৈতি ন।পি মদনে। জান।তি নে ছুর্ববল।2। 
আপ আজ ৬ ৯৮ পাশপা 

স্পা 

প্রেষচ্ছেদ ইতি । অয়ং হরিঃ প্রেমবিচ্ছেদজনারজঃ পীড়(£ নাবগচ্ছতি ন জান।তি 

প্রেম স্থানাস্বানং ন অবৈতি নজানাতি। মদনে! নে।হস্মান্ বালা: ন দাঁনাতি। অন্যগ্য 

মহাগভু নিরন্তর এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রাম|নন্দরাসব 

কৃত নাটকের একটা শ্লোক পাঠ করতে লাগিলেন ॥ ১৪ | 

জগনন।থব্ল্পভনাটকের ৩ অন্কে ৯ শ্লোকে 

ম্দনিক। সখীর প্রতি শ্রীরাধ।র উক্তি যথ!। 

&* হরিত প্রেমবিচ্ছেদের বেদনা! অবগত নছেন, প্রেমও স্থানাস্থ।(ন 

বোঝে না, মদনও আবার আম।দিগকে দুর্বল! ষলিয়। জানিতেছে না 

হ| কষ্ট ! অন্যে কি কখন অন্যের দুঃখ মকল জানিতে গারে। জীবনও 

* লোচন্দাসঠ|কুরের পদ ॥ 
ছুঃখ বরাড়ীরাগ ॥ | 

সখি হে, কিকহব সেসব দুখ । আসার অন্তর, হয় জর জর, বিদরিয়া যায় বুক ফ॥ 

(প্রেমের বেদন, না জানে কথন, নিদয় নিঠুর হরি। কুলিশ সমান, তাহার পরাণ, বধিতে 

অবলা নারী ॥ প্রেম ছুরাচাঁর, ন। করে বিচার, স্থানাস্থান ন।হি জানে। সে শঠ লম্পট, 

কুটিণ কপট, নিশি দিশি পড়ে মনে ॥ হাম কুলবতী, নবীন! যুবতি, কাণুর পিরিতি কাল। 

তাঁহ।তে মদন, হইগ| দারুণ, হৃদয়ে হানয়ে শেল ॥ আনের বেদন, আনে নাহি জানে, শুন 

[ লো পর।ণ স্থ। মোর মনে।ছুখ, তুমি নাহি দেখ, অ।ন জনে কাহা লথি॥ কি দেব 

1. তোমার, পরাণ আমার, দেহ সোর বশ নয়। কাণুবিরহেতে, বলিলে যাইতে, তথাপি প্রাথ 

| নাযায॥ নারীর যৌবন, দিন ছুই তিন, ষেম পদ্মপত্তের জল । বিধি মোরে বাঁদ, ন| হে্লির্ল 

1 

এ শাস্তি পপ পাপাদ আলাল ও 
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অন্যে। বেদ ন চান্যহুঃখমখিলং নে। জীবনং বাশ্রবং 

দবিত্রাণ্যেব দিন।নি যৌবনমিদং হা হা বিধেঃ কা গত্তিঃ ॥ ইতি ॥ ৫। 
( অস্যর্থঃ | যথ| র।গ_-উপজিল গ্রেমান্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখ পুর, 

কৃষ্ণ তাহ! নাহি করে গান। বাহিরে ন।গররাঁজ, ভিতরে শর ক।জ, 

পরন।গী বধে সাবধান ॥১॥ সখি হে না বুঝয়ে বিধির বিধান। সখ লাগি 
কৈল প্রীতি, হৈল বিপরীত গতি (১), এবে যায় না রহে পরাণ ॥ গ্রু। 

কুটিল গ্রেম অগেঘ।ন, নাহি জানে স্থানাস্থন, ভাল মন্দ নারে লিচং- 
্পাপ্পী পপাস্পিপ সী পস্পাপাপস পপ পাপা শিশ শশা) পাশের পা শাশীপিশীশীশ্শীশি শিলা সস আল 

পাপ শাল 

সপ - 

7 শা স্পট 

অখিলং ছুঃখং অনো। ন বেদ ন জানাতি। জীবনং আশ্রবং বনীনুক্ষং ন ন। ইদং যৌবল' 

দ্বির।থি দিন|নি। হা হা ইতি কণ্টে। বিপেবিধাতুঃ কা গঠিঃ সৃষ্টি; ॥ ১৫ । 

আবার অ।মার বশীভূত নয়) যৌন ত ছুই ডিন দিনযাত্র, হবি হরি! 
ূ বিধাত|র কি গতি ?£॥১৫॥ 
| শ্রীকবিরাজগোস্বারিকৃত গ্রলাপগীতের ব্যাখা যথ। ॥ ৃ 
[আমার গ্রেমাস্কুর'উতপন্ন হওয়।য় ছুঃখনঘূহ বিসঞ্ট হইল) কৃষঃ এ 
ূ তরেম।সুুর পান পর্থাৎ আন্ব।দন করিতেছেন না, ইইার বাহিরে ন।গর- 

! '|জের ন্যায় মরল ব্যবহার, কিন্তু অন্তরে শঠের তুল্য কার্য, ইনি 

(৭ এমারীর ব্ধবিষয়ে সাবধান ॥ ১॥ 

| |. মখি হে! সুখের জন্য প্রীত করিয়|ছিলাম, কিন্ত তাহার ফল বিপ. 
| 2» হইল, এখন আমর গ।ণ যাইতেছে ॥ প্রু॥ 
|" প্রেম কুটিল অজ্ঞান এবং স্থান/ছথান বোধশৃনা, তার ভাল মদ 

1৭ জামার করম ফাল ॥ ভারী সদন, লে বিলপন, সজলনয়ন ধনী | নিন লে।চন, 

| 
ণ 
ৃ 

৮৮-০০৮-০ িশিি লসহলীকিশিিিপিশিশীশীপপ পানি দলউি 

পান বচন, কহে যুড়ি ছুই পাণি॥ ১৫॥ * উজ্জ্ঞগনীলমণির স্থায়িভাব গ্রকরণে ৪৬ লক্ষণে ॥ 
সর্ণথ] ধবংস্করহিতং সতাপি ধবংলসকারণে। 

্ য্কাববন্ধনং যুনো: স প্রেম পরিকীত্তিতঃ ॥ 
6১) "শখ লাগি কৈল শ্রীত, হইল ছংখ বিপরীত ।” এইরূপ গাঠ ও দৃষ্টহয়। যর 

দুঃখ রাশির গন্তন। পানৃ- বুক্গা। ইহাঁও ঝাখ্যান্তর। রর ৫ শে 

£ হিপ | ৃ ৯৭ ৯১০১০ 

নু ৫ 
ছু 



১ ্ী 
মধ্য । ২ পরিচ্ছেদ।] জীচৈতন্যচরিত।মৃতি। ৫১ 

1 রিতে। জ্রুর শঠের গুণডোরে, হতে গলে বাদ্ধি মোরে, রাখিয়াছে 
1 নারি উশিতে ॥২॥ যে মদন তনুহীশ, পর ত্রে/হে পরবীণ, পচ 
ৰা বাণ সন্ধে অনুক্ষণ। অনলার শরীরে, পিদ্ধি করে জরজরে) ছুদখ দে 

| ন| লয় জীবন ॥৩॥ তান্যের যে ছুঃগ মনে, অনো তাহ। নাহি জানে, 

| সত্য এই শাস্ত্রের ্রচারে। অন্য জন কীহ| লিখি, নাহি জানে গণ 

: সখী, যাতে কহে ধৈর্য্য করিবায়ে॥ ৪ ॥ কৃষ্ণ কৃপাগারাবার, কু 

ৃ 
। 

ৃ 

৬) 

করিবে অগীক।র, সখি তের ব্যর্থ এ নচন | জীবের জীবন চ্চ্, যেন 

বিচারে শক্তি নাই, এ প্রেম জ্রুর শঠর গুণ রজ্ছুদত আমার হস্ত গলে 
বন্ধন করিয়া র।খিয়াছে,.অ।মি উঠি.ত গ।গিতেছি ন। ॥২। 

যে মদন অর্থাৎ কন্দর্প, ভনুহীন হইয়া পরহিংগায় প্রবীণ, গে. 

নিরন্তর আপনার সম্মেহন, উ্া।দন, শেষণ তাপন ও স্তস্তন এই প'চ 
বাণ নিক্ষেপপূরিক তনলল।র (নারীর) শরীর ভেদ করিয়া জর্জরিত 

করিতেছে কিন্ত ছুঃখ দেয় গথচ জীবন হরণ করে না ॥ ৩॥ 

অন্যের মনোমগ্যে ষে দুঃখ তাহ! অপর ব্যক্তি জানিতে পারে না, 

শ|স্ক্রে এইরূপ লিখিত আছে, শান্যের কথ! কি লিখিব। যিনি আমার 

প্রণসখী ঠিনিও আমার বেদন। জ।নিতে পরিতেছেন ন|) নতুবা 

ভ|ম।কে ধের্ধ্য ধারণ করিতে কহিবেন কেন ? 0৪ ॥ 
হে সখি! তুমি। যে কহিয়।ছিলে প্রীরুষ্ণ কপাপারাবার অর্থাৎ দয়ার 

| 

| 

| অপ্যার্থঃ ধ্বংসের ক।রণমত্বেও যে ভাৰ বন্ধনের ধ্বংস হয় না, এমত যুলক ও যুবন্তির 

ভাববন্ধনকে প্রেম কহে ॥ এ উক্জ্বলনীলমণির বিপ্রলন্তপকর,ণ ৪২ অঙ্গে গাচীনের উক্তি ॥ 

অহেরিব গভিঃ প্রেক্ঃ শ্বভাবকুটিল। ভাবে ং। 

অতো হেতোরছেতোশ্চ যুনোর্মান উদঞ্চতি 

অদ্যার্থঃ। সর্পের যেমন শ্ডানতই কুটিগ| গতি, ভদ্র প্রেমেরও গতি জানিবে। অত্ত- 
এব কারণ সন্ধে অথন! কারণের অঙ্তাবেও যুবক যুবঞ্িদ্;য়র মানের উদয় হয়॥ 

| এিিিরনিরিিতিটারা পরিনত 



৫২ প্রীচেতন্যচরিতাম্বত | [মধ্য । ২ পরিচ্ছেদ । 

গদ্মপরত্রের জল, তত দিন জীবে কে।ন জন ॥৫॥ শত বগসর পর্য্যন্ত, 

: জীবের জীনন আন্ত, এই বাক্য কহ না পিচ।পি ॥ নানীর যৌবন ধন, 
| যারে কৃ্ণ করে মন, দে যৌবন দিন ছুই চারি ॥৬| অগ্নি ষেন নিজধাম, 

দেখা ইয়। অভিরাম, (ক) পতগেরে আকষিয়া মারে। কৃষক এঁছে 

( নিজগুণ, দেখ।ইয়| হরে মন, পাছে ছুঃখসমুদ্রেতে ভারে ॥৭॥ এতেক 
ৃ বিল।প করি, বিষাদে স্রীগৌরহবি, উঘাড়য়। দুঃখের কপাট । ভাবের | 

1 তরঙ্গ বলে, নান। রূপে মন চলে, আর এক শ্লোক টকল পাঠ ॥৮॥ 
| তথ।হি গোম্ব।মপাদে।জঃ শ্লোক? ॥ 

রর রি ৮ রি ১১১ 

রে 

সমুদ্স্বরূপ, কখনও দে অঙ্গীকার করিবে, তে।মার এই বাক্য ব্যর্থ 

হইল, যেখন পন্পত্রস্থ জল চঞ্চল তদ্রুপ জীবের জীবনের স্থিরতা নাই, 

কৃণ্টকুপ। প্রাপ্তির আশায় তত দিন কোন্ ব্যক্তি জীবিত থাকিবে 1 ॥৫॥ 

1. শতবুনর পর্য্যন্ত জীবের জীবনের অস্ত মীমা, এই বাক্য বিচার 

1 করিয়া বলিতেছ না! কেবল নারীর যৌবন মাত্রই ধন, যাহা দেখিয়। 

| শ্রীকফের ইচ্ছ। হয়, মে যৌবনও ত ছুই চারি দিন মাত্র ॥ ৬॥ 

(7. অমি যেমন স্বীয় মনোহর রূপ সন্দর্শন করাইয়া পতঙ্গকে আকর্ষণ 

| করিঞ। বধ করে, তন্রুপ কৃষ্ণ আপন গুণ দেখাইয়। মন হরণ করত 

পশ্চাৎ হুঃখসমুদ্রে নিক্ষেপ করেন ॥ ৭ ॥ 

শ্রীগৌরহরি বিষাদে এই সকল বিলাপ করিয়া ছুঃখরূপ কপ।ট 

উদ্দব।টন করত, ভাবের তরঙ্গ বলে নানা রূপে মন বিচলিত হা আর 

| একটা প্লে পাঠ করিলেন ॥৮॥ 

গোন্বামিপ।দেক্ত শ্লে।ক যথ! ॥ 

( ক) অভিরাদ স্থানে অবিরাম শবাও দৃষ্ট হয়। অর্থ--সন্তত ॥ 

$ 
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মধ্য। ২ পরিচ্ছেদ| ] শ্রীচৈতন্যচরিত।মুত। | ৫৩ | 

শী তাপসী টোটকা টিপিপি শীট পিপিপি পিপাসা 
পপ শপ 

প্রীকৃষ্ণরূপাদদি নিষেবণং বিনা! 

ব্যর্থ'নি মেহহা ন্যখিলেক্জিয়াণ্যলং । 

পাষাণশুক্ষেন্ধনভীরকাণ্যহো 

বিভর্ত্ি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥ ইতি ॥ ১৬ ॥ 

যথ। রাগ ॥ | 

ূ বংশীগাণামৃতধ!ম, লাবণ্যাম়ত জন্মস্থ(ন, যে না দেখে সে চালন্দবদন। | 
সে নয়নে কিবা কাজ, গড়,ক ত।র মৃণ্ডে বাজ, মে নয়ন রছে কি কারণ | 

১॥ সখি হে! শুন মোর হতবিধি বল। মোর বপু চিন্ত মন, সকল ইক্জরিয় 
গণ, কৃষ্ণ বিন ঘকল বিফল ॥ গরু ॥ কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী, 

শ্ীুষ্চরূপাদীতি॥ রূপাদি ইন্তাণ্দ পদেন রূগরসগন্ধস্পর্শাদকং। নিষেবণং বিনা 

দর্শনাদি বিনা মে মম সম্বন্ধে অহানি দিন।নি বার্থানি ভবপ্থি । অধিলেম্ত্িম।ণি চক্ষ,রসন।- 

নাঁসাকর্ণতগ।দীনি হতত্রপঃ বিগনলজ্জঃ সম্ তানি ইপ্ডিয়াণি কথং কেন 'গ্রক|রেণ বিভর্শি 
ধারয়ামি। পাষ।ণবং শুক্ষেম্ধন বং শুস্ককাষ্ঠবৎ ভারকাণণি | বাচার্থে। ইতি খেদে ॥১৬॥ 

স্পা টিপিপি পাশে ০ পসসপীশপ তি 

হে সথি! শ্রীকৃষ্ণের রূপাদ্দি অর্থাৎ জূপ রস গন্ধস্পর্শ ও শব্দাদি 
নিষেবণ অর্থাৎ দর্শনানি ব্যতিরেকে আমার সন্বদ্ধে এই দিন সকল ব্যর্থ 
হইতেছে এবং অখিল ইন্ত্রিয় অর্থাৎ চক্ষুঃ, জিহুব।, শাদা, কর্ণ ও ত্বক | 

প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল পাষাণ ও শুষ্ক কাঁষ্ঠতুল্য ভ।র স্বরূপ হইয়!ছে, হ। 
কষ্ট! আমি নিল্লজ্জ হইয়া এ সকল কি প্রকার ধ।রণ করিব ॥১৬॥ 

জ্ীকুষ্ের বদনচজ্দ য।হ1 বংশীগানরূপ অম্বতের আধার এবং সৌন্দর্য্য 
স্বতের জপ্াস্থান স্বরূপ, তাহা যে চক্ষু দর্শন না করিল, সে চক্ষুতে গ্রযো | 
জন কি এবং সেকি জন্যে থাকে, যেব্যক্তি এরূপ চচ্ষু ধারণ করে, 
তাহার মন্তকে বজ্রপাত হউক ॥১॥ | 

অছে সখি! আমার হতবিধির অর্থাং ছুরদৃষ্টের ( পোড়াকপ!লের ) | 

|.বল শুন, এ হতবিধ আমার শরীর ও মনপ্রতৃতি যত ইন্দ্রিয় আছে, 

সপ শপ পিসীর শশা ০:22: 12 পেশী 



জ্রীচেতন্যচরিত।ম্বৃত। | মধ্য। ২ পারছে? ্  

তার প্রবেশ নহি, যে শ্রবণে। ক।ণ|কড়ি ছিদ্রুণম, জানিহ খেই শ্রদণ, 

| তার জন্ম হেল অকারণে ॥ ২॥ মৃগযদ নীলোৎপল, শিলনে যে গরিমল, 

যেই হরে তার গর্ব মান। হেন কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ, যার নাহি সে গশ্বন্, ূ 

মেই নন! ভক্ত্রার মান ॥৩॥ কৃষেের অধরামুত, কৃষ্ণগুণ সুচরিত, 

সুধ(লার ম্বাছু খিশিন্দন। তারন্বাদু যেন।জানে, জন্মিঞ। ন। মৈল 

কেশে) গে রলন| ভেকজিহ্ব। সম ॥ 8 ॥ কষ কর পদতল, কোটিচন্্ 
স্বশীভল, তাস্পর্ণ যেন স্পর্শমণি | তাঁর স্পর্শ নাহি যার, যাউ মেই 
ছারখার, ঘেই বপু শৌহ মম জানি ॥৫॥ করি এত বিলগন, বাগ এ 

পি পাশা শিশসপপাজসপাপিসী শা ৩ ১৭ পোপ আপ পম 

কৃষ্ণসেব! বাতিরেকে এ সকলকে গিফল করিল ॥ঞ্র | 
আহা! শ্রীত্চের মধুর বাক্য অমতের তরঙ্গম্বরূ”), 1 যাহার | 

কর্ণরন্ধে গুবেশ ন| করিল, তাহ।র গেই কণকে কাণাকাড়র ছিদ্র তুণ্য ূ 

জাণিও, অকারণ তাহার জন্মা হইয়|ছিল ॥ ২॥ | 

ছে সথি! মৃগদ-কম্তৃবী, ও নীলে।ৎপল এই দুইয়ের মিলন মন্তুত 
গর্পম ও মাঁনকে যে হরণ করে এমত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের সহিত যাহার 

| মন্বন্ধ নাই, সেই ন।স।কে ভন্ত্রর সমান জানিতে হইবে ॥. 9 ॥ 

অপর হে মাখ! অম্তরণম্ব।ভুবিনিন্দি শ্রীকৃুঞ্ের অধরাম্বৃত এবং 

স্রীকুগেের গুণ চরিত্র যে না জ।নিতে পারিল, সে জন্মমাড্ মরিল ন| 

কেন? তহ।র গিহব। ভেকজিহব। তুল্য ॥ ৪ ॥ 

তাহা! ভ্রীকূধের কর ও পদতল কোটিচন্্র অপে্গ।ও স্থশীতল, এই 

দুইয়ের স্পর্শ, মেন স্পর্শমণিমদৃশ, এই ছুইযের স্পর্শহখ বে দেহ 

| জানিতে পারিল নাদে দেহ ছারখারে (ক) যাউক, তাহ।কে লৌহতুল্য 

1 জানিতে হইবে ॥1৫॥  * 

| € ক ) )ছার_ছাঁই। খার--ক্ষর (লবণাক্ত মাটা) এই ছুই অবস্থ। কষ্ট ও.মৃত্তিকার 

সর্বশেধ পরণাম। মদ অবস্থায় চূড়ান্ত দশ] এইটা গ্রাম ভাষ!॥ 
রঙ 

ক 
ূ পু 

| ক ০০ রে 
রে ॥ [তা সত ১ মে - ্ 

স 
চু 



অধ্য। ২ পরিচ্ছেদ ।] শ্রীচৈতন্যছরিতাস্থত-। 
১ 

॥ শচীনন্দন, উ্াড়িঞ। হৃদখের শোক | দৈন্য নির্দ বিষাদে, হদয়ের: |. 
অবসাদে, পুনরপি পাড় এক প্লোক ।৬ ॥ 

পাস ০7 াটশীশতশশীশ শিক সী শশাশিপীস্পাস্প 

প্রভু শচীনদ্দন এইকপ নিল।গ করিয়! হৃদয়ের শে।ক উদঘ!উন- | 

| একটী শ্লোক গাঠ করিলেন ॥ ৬॥ ৃ 

্ দৈনাং ॥ 

ভক্তিরস।মুতমিদ্ধুর দক্ষিণবিভাগে ৪ লহরীর ১৩ অঙ্কে যথা ॥ 

ছঃথনাসাঁপরাদধাদারনৌলজি তান্ত দীনতা। 

চাটুন্বশ্বান্দাম।লিনচিস্থালজড়িমাদিকৎ॥ ৮ 

অপার্থঃ। :খ, জাম ও অপরাঁধাদি হইতে যে দৌর্বালা হয়, তাঁহার নাম টৈন্য। এই; ৰ 

দৈন্যে চাটু, হৃদয়ের ক্ষুপ্নতা, মলিনতা, চিন্তা এবং অগের জড়তা হয় ॥ 

অথ নির্কোদঃ ॥ | 

উল্লিখিত প্রকরাণের ৩ অঙ্কে যথ।.॥ 

মহার্তিবিগয়োগের্যাসদ্বিবেকাদি কল্পেহং। 

্বাবমাননমেবার নির্কেদ ইতি কথাতে । 
... অর চি্াশববর্ণীদৈনানিশখগিতদয়ঃ ॥ 

অসার্থঃ। মহাদ্ধঃখ, শিপয়ে।গ অর্থাৎ বিচ্ছেদ, ঈষা1, সদ্বিবেকা1দিকল্লিত অর্থাং অকর্ত- 

বোর করণ একং কর্তবোর অকরণ নিগি্র শোচন। এবং নিল অপমান এই সকলেতে ৃ 

নির্ধেদ উৎপয়্ হয়। এই নির্নেদে চিত্ত!, অশ্রু, বৈবর্ণা দৈন্য এবং দীর্ঘ নিশবাসাদি হইয়া! | 

থাকে ॥ টু ৰ 

১ 

অগ বিষাদঃ ॥ 

উল্লিথিতপ্রকরণের ৮ অঙ্কে ॥ 

ইষ্টানবাধি প্রারৰ স্কার্গালিদ্ধিবিপত্তিতঃ |. 

অপরাধ।দিতোপি সাঁদনুতাপো বিষবন্া। 
ডঙ্রোপাঁয় সহয়াগ্রসান্ধশ্চিন্ত। চ রোদনং। 

বিলাপশ্ব।সবৈবর্ণমুখশোধাদয়োধিপি চ॥ , 

স্পা সা ট 

পম পাপা পপ মক 

[ধা]. 



৪৮৮ 

শ্রীচেতনতচরিতাম়ত। [মধ্য। ২ পরিচ্ছেদ 

তথাহি শ্রীজগন্ম'থবল্লভন।টকে ৩ অঙ্কে ১১ শ্লোকঃ॥ 5. 

যদ যতো দৈব।শ্বাধুরিপুরফো লোচনপথং 

তদাস্ম।কং চেতো মদনহতকেন।হৃতমভূত । 

পুনর্ষশ্বিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি গদবীং 

বিধাস্যামস্তন্মিন্নখিলঘটি কা রত্ুখচিত] ইতি ॥ ১৭। 

যে কালে বা স্বগনে, দেখিল বংশীবদনে, দেই কালে আইলা ছুই 

বৈরী । আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন, দেখিতে না পাইলু 
নেত্র ভরি ॥৭॥ গুন যদি কে।ন ক্ষণ) করায় কুষণদরশন, তবে সে! 

ঃ ০ 
পা পপ ০৪ 

বদেতি। যগ! যন্মিন্ কালে দৈবাং ভাগবশাৎ অসৌ সধুরিপুঃ প্রকে লোচনপণ' 
বাতঃ প্রাপ্ত; তদ1 তশ্মিন্ কালে মদনহষ্কেন অস্মকং চেতঃ আহৃং অভূং। হহকেনেতি 

'আক্ষেপোক্তিঃ। পুনর্যন্মিন্ কালে এষ শ্রীরুষ্ণো দুশোঃ পদবীং এতি আগচ্ছতি ভান্মন্ 
অধিলঘটিক| সমগ্রঘটক। রত্রখচিত! বিধাস॥ামো বিধানং করবাম ইতাধঃ ॥১৭। | 

পি শপ সপ সপ পি শা 

প্রীজগন্ন।থবল্লভন।টকের ৩ অঙ্কে ১১ শ্লোকে যথা ॥ 
শ্রীরাধা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ববক মদনিকাকে কহিলেন, দেবি! আমার 

কান অপরং নাই, কেন না, একস্মাৎ যখন মধুরিপু আমার নয়ন- 
গোচর হইয়।ছিলেন, তখনই পোড়। মদন আমর চিত্ত হরণ করিয়।ছিল। 

তানন্তর (স্তব্ধ হইয়! দীর্ঘনশ্বংস পরিত্যাগপুর্বক ) কহিলেন, দেবি! 
পুনরয় যে সময়ে এ হধুরিপু আমার নয়নপথ প্রাপ্ত হইবেনু, তাদ্দণ্ডেই 

সেই নকণ দও, ক্ষণ ও পলকে রত্ব দিয়া খচিত করিব ॥ ১৭॥ 
কবিরাজগে।ম্ব।মির ন্য।খ্য!রধ ॥ 

যে কালে অগবা স্বপ্নে বংশীবদনকে দেখিয়াছিল।ম, মেই কাঁলে 
শ!নন্দ ও মদন এই ছুই বৈরী শীত্র আগিয়া আদার মন হরণ করিয়। 
লইল, নেত্র এুর্ণ করিয়া দেখিতে পাইল!ম ন।॥৭॥ 

.. অন্যার্থঃ। বসত অপ্রাপ্ডি, আর কারের, অসিদ্ধি, বিপদ্ এবং অপরাধাদি হইতে 

যে অনুতাপ অঙ্দো তাহার ন।ম বিষাঁদ। এই বিষাদে উপায় ও সহায়ের অন্তুসন্ধান, চিন্তা, 
1 রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখপোধাদি হইয়। থাকে ॥ ৰ 

খু 
৮ ১০ ৯ 



১৯ আপ পাপ ৮ পাজি এপ পপ লিলা পাস পাপী? পাপা চস 

| মধা। ২ পরিচ্ছেদ |] আ্ীচৈতন্তচরিতামৃত | ৃ ৫৭. 

ঘটা ক্ষণ পল। দিয়! মাল। চন্দন, নানারত্ব আউর্ণ, অলগ্কত করিব 
নকল ॥ ৮॥ ক্ষণে বাহ ছৈল মন, আগে দেখে ছুই জম, তারে পুছে। 
আমি ন। চৈতন্য । শপ্প্রায় কি দেখিলু, কিক! আি গুল।পিলু, 

তোমর। কিছু শুনিযাছ দৈন্য ॥৯॥ শুন মোর গ্রাণের বাদ্ধব। ন।ছি 
কৃষ্ণগ্রেম ধন, দরিদ্রে মোর জীবন, দেছেন্দিয় বৃথা যোৌর নব ॥ ধু ॥ গুণ 

কহে হায় হাঁর, শুন স্বরূপ রামরাঘ়, এই মোর হদয় নিশ্চয় । শুনি 

করহ শ্চাঁর, হয় নয় কহ সার, এত কছি শ্লোক উচ্চারয় ॥ ১৭ ॥ 

তথ।হি শ্রীমন্ভ।গবতে দশমন্থান্ধে একভ্রিংশধ্যায়ে 

জয়তি তে ইত্যন্য তোষণীরুতব্য।খ্য।য়।ং ধুতে! ন্যায় ॥ 

পুণর্ববর যদি কোন ক্ষণ অর্থাৎ কলের অবয়ধ আমাকে কুষ্ংণর্শন 

করায়, তবে সেই ঘটিকা, ক্ষণ ও পল মকলকে মালা, চন্দন ও নান! 
রভালক্ক।র দিয়া গলক্কৃত করিব ॥ ৮ ॥ 

তনন্তর ক্ষণক!ল পরে মহাপ্রভূর মনে বাহাজ্ঞ।ন হইলে তিনি আগ 
স্বরূপ ও র!মানন্দরায়কে. দেখিয়। তাহ।দিগকে কহিলেন, অ।মি টচততম্য 

নহি, স্বপ্ন তুল্য কি দেখিল।ম, কিবা আমি প্রলাপ করিলাম, তোমর। 
কিকেহ আমার দীনতা শুনিয়।ছু 9 | ৯ ॥ 

অছে অশমার প্র।ণবান্ধব ! শ্রবণ কর, আমার কৃষ্ণগ্রেমরূপ ধন 

নাই, আম।র জীবন দরিদ্র, অ।ম!র দেহ ও ইন্জ্রিয় সমুদয় বৃথা ॥ গ্রু॥ 
পুনর্পবার কহিলেন, হয় হায়! স্বরূপ ও রামরায় শ্রবণ কর, আমার | 

হৃদয়ের এই নিশ্চম€শুনিয়া হয় না হয় বিচার করিয়া মার বল, এই | 

বলিয়া জার একটী শ্লেক উচ্চারণ করিলেন ॥ 
দ্রশমক্কন্ধর ৩১ কধ্য।য়ের প্জয়ি ৬, তেহধিকং” 

এই ক্লেকের বৈষ্ণবতে।ষণীকৃত বা|খ]া” 

ধৃত ন্যায় যথা ॥ | 



শ্রীচৈেতন্যচরিতামৃত। [মধ্য । ২ পরিচ্ছেদ । 

টৈঅবরহিঅং পেম্মং নহি হোই মাণুমে লোএ। 
জই হোই কস্প বিরহো বিরহে হোতদ্বি ণ কে। জীআই ॥ ১৮॥ 

_ অকৈতৰ কৃষ্ণপ্রেণ, যেন জান্মুঘদ হেম, দেই প্রেস নূলে।কে না. 
0 ছয় । যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ, বিয়েগ ঠেলে কেহ 

| গা জীয়য় ॥ ১১ ॥ এত কহি শচীসৃত, শ্লেরক পড়ে আদভূত, শুন ছে 
1 ক মন হৈঞ1। অ।পন হৃদয় কাঞ্জ, কছিতে বাণিয়ে লাজ, তরু কি 
। লাঁজনীজ খ।ঞা। ॥ ১২॥ 
র তথাহি মহা প্রভৃগদে।ক্তঃ শ্লোক ॥ 

ন শ্রেমগন্ধোহস্তি পর।পি মে হারো 
ক্রন্দমি পৌভাগ্যতরং গ্রকাশিতুং । 

শপ পাস পপ 

রি কৈঅবরহিত্মমিতি । কৈতধরহিতং প্রেম মনুষালে।কে নভবতি। যর্দ কল। বি দা 

"ধু ধিরনহে। ন ভলতি। বিরহে সৃতি কোহপি ন জীবতি ॥ ১৮॥ 

 ঘ গ্রেমগন্দোহস্তীতি। ছরৌ শ্রীকষ্ে মে মম প্রেমগন্ধো দরাপি ঈষদপি নাস্তি তখ।পি 

.. কৈতবরহিত প্রেম মনুষ্য লোক হয় না যদি তাহার যোগ হয়, ও 

| আর তাহ!র বিয়োগ হয় না, বিয়োগ ২ কেই জীবিত রসি 
পারেনা ॥ ১৮৪ 

| কবির।জগে।স্ব'মির ব্যাখ্যার্থ॥ 
অটৈতধ যে কৃষণপ্রেম, তাহা! জান্বুনদ. কাঞ্চনভুল্য, সেই প্রেম, 

| মহ্ুষ্যলোকে হইবার নহে, যন্দি তাহার যোগ হয়, তবে আর তাহ।র 

বিয়োগ হয় না, বিয়োগ হইলে কেহই জীবন খারণ '্রিতে পারে 

না ॥ ১১ | ্ 
গরই বলিয়] শচীনন্দীন আর একটা অদ্ভুত শ্লোক পাঠ করিয়া কহ: ॥ 

প্লেন, অহে স্বরূপ ! ও রামরায! তোমরা ছুই জন এক মনে শ্রাবণ 
| খর, স্বীয় হৃদয়ের কার্য বলিতে লজ্জ। বে!ধ কার, তথাপি লক্জ।র খিহ ;ঃ 
3 খইয়। বলিতেছি ॥ ১২॥ 
নট  জ্ীমম্মহ।প্রভৃণাদোক্ত শ্লোক যথা ॥ ৮ সানা 
0 আ্রীকষে। আমার ঈষৎ প্রেমগদ্ধও নাই, তথ।পি আমি নি |] 
1 অতিশয় সৌভাগ্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পোৌদন করিতেছি, হায়! | 

পি 2৮28 | 

82 চারার টস 
৯৮ 



চি | ৃঁ ৫৯৪ 

পিশীশাশ ও পিপিপি? পপ সপে শিপ পিল পপ -৩4 ৯ শশা 

লোকে সৌভ।গাভরং গ্রকা শতুংত্রন্দামি। হিরা নিত বিনা ষং গ্রাণগতঙ্গকান্ 

1 বিভর্দি তত বৃথ। নিরর্ঘকমিচার্থঃ ॥ ১৯ ॥ 

মধ্য। ২ পরিচ্ছেদ ।] শ্রীচৈততন্যচরিতামৃত। শ্রী 

টির নিন িরিটিিডিন নীরা রা রিনি - 
শীবিলাগ্যাননলোকনং বিন! ২ 

বিভর্দ্দি যৎ গ্রাণপতঙগক।ন্ বৃথা | ইতি ॥ ১৯ ॥ 

দুরে শুদ্ধ গ্রেমগন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ, মেহ মোর কৃষঃ নাহি গায়। 

তবে যে করি ক্রন্দন, ন্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন, কৃহি ইহা জানিহ নিশ্চয় 

॥১৩॥ যাতে বংশীধ্বনি ম্থখ, না দেখি গে চান্দমুখ, যদ্যপি নাছিক আল- 

ক্বন। নিজ দেছে করি প্রীতি, কেলল ক!মের রীনি, প্রাণকীটের বিয়ে 

্ 
সপ পপি পক ব্যাপী পা পপি পা শী পপি ০ পাদ পি পপর 

ংশীবিলাসি শ্রীকঞ্চের মুখারনিন্দ হাবলোকন ব্যতিরেকে মে পতঙ্গ ল্য 

গ্রণল্ষলকে ধারণ করিতেছি, তাহ। নিরর্থক ॥ 

যাহ।র মন্বন্ধে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ দুরবনন্তী এবং যাহার প্রেমলন্ধ বপট, 

পে ব্যক্তিও আমার কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয় না । তবে যে আগি ক্রন্দন করি- 

তেছি, ইহ। কেবপ্ন স্বীয় শৌ।গোর বিস্তার করা হইতেছে, ইহ| নিশ্চধ 

জানিও ॥ ১৩ ॥ | | 
যাহাতে বংশীধ্বনি সখ, সে চান্দযুখ দেখিতেছি না, যদিচ ইহাতে 

আলম্বন ক অর্থ/ৎ আশ্রয় নাই, তথাচ যে নিজ দেহে প্রীত করিতেছি, 

হা কেবল কামেরই রীতি ও গ্রাণকীটের ধারণ কর| মাত্র ॥ ১৪॥ 
শপ ০ -৯৮ ৮ 

. % আ।লমনঃ ॥ 

ভঞ্িরসামৃত সিদ্ধ দক্ষিণবিভাঁগের ১ লহরীর ৭ কস্কধৃত লক্ষণ যখ!। 

রুষঃস্চ কষ্ণভক্তণ্চ বু. ইণবালম্বন] মা; । 

| _রস্যাদেরসিষরস্ষেন তথাধারতয়াগি চ॥, ৃ 

অর্ধ | রানির বিষযত্বরূপে ও অ।ধার তীরূগে রুষ্ণ এবং "ভক্ত এই ছুইকে পত্তিত- 
গণ আলম্বনরূপে কার্বন করেন অর্থাং শ্রকৃদঃ রত।াদির বিষয়তাঁরপে ভীভাক আধার: 

রূপে আলম্বন হয়েন॥ / * - 
৯৯৯ 4 ট 

/ রি ৮ 

ন ৫ * 2 নি ১ ৮: 
& ০ * 

রম ূ সত ৮ তর 

? ্ 

। নব 

৯ ৃ 



চ্ছ 7 ৬০ ". ভ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [মধ্য। ২ পরিচ্ছেদ। 

০৯ পা তি পোপ 

পপ ৪৯ ৯০ ০১ শপ ৮ পকিপাটাাপিপী পিপাসা পাটা সতী তিনটি স্পা পি পাপ ও এ+ ০১ ০০28 ভেিডিও 

ধারণ ॥ ১৭ ॥ কুষ্ণপ্রেম হৃনির্শপি) যেন শুদ্ধ গগাজল, সেই গ্রেমা অয 

তর সিন্ধু । নির্ধগি সে অনুরাগে, ন। লুকায় অন্য দাগে, শুরুবস্্র যৈছে 

। অপিবিন্দু ॥ ১৫ ॥ গুদ্ধাগ্রম স্বখপিম্ধু, গাই কার এক বিদ্দু, সেই নিদ্দু 

“| জগ ডুলায়। কহিবার যোগা নে, ক্ণাপি বাউলে কনে কছিলে ব! 

ক্বেষা গ।তিয়াঘ ॥১৬॥ এই মন দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দ সলে, 

নিজভ।ব করেন বিদিত। সাহো নি্সদ্রালা হয়, ভিতরে আযবকসয়, কুফ- 

প্রেম।র আস্ভুত চিত ॥ ১৭॥ এই প্রেম অ।ঙাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্দণ, মুখ 

খিষাম্বতে একত্র মিলন ॥ ১৮ ॥ 

তথাছি ব্দগ্সাধবে ২ অঙ্কে ৩" শোকে 

নাম্দীযুশীং গ্রতি প্ৌর্ণমামীবাক্যং ॥ ণঁ 
পা শশী পশাসিপিশী শসা শিপ পীস্পপ পা পস্টা পলাশী 

যেমন বিশুদ্ধ গগ।জল, তদ্রেপ কৃষঃণ্রেম ুনিরধাল, মেই গ্রেম অমৃ- 

তের ঘমুদ্র। যেমন শুর্লণম্ত্রে ষপিবিন্দু অর্থাৎ কালীর দ।গ গোপন হয় 

না) তেমনি সুনির্দাগ আনুরাগ অন্য দাগে লুক্কায়িত হয় নাঁ॥ ১৫॥ 

বিশুদ্ধগেম সুখণমুদ্র স্বজপ) তাহার যদি এক বিন্দু প্রাণ্ড হওয়। 

য।য়) তাহা হঈলে সেই বিন্দুতে জগৎ পরিতৃপ্ত হয়। এ সকল বিষ 
বলিব।র ঘে।গ্য নহে, তথাপি উন্মাপ্ত ব্যক্তি কহিতেছে, বহিলেই বা] 
কে।ন জগ প্রতায় করে ॥ ১৬॥ 

এই মত মহা এ/ডু গ্রাতিদিন শ্ব্ূগ ও রামানন্দের নিকট স্বীয় ভাব; 
গ্রকটন করেন। কৃন্গগ্েমের অতি অদ্ভুত চরিত্র ইহ! বাহে বিষজ্বালা 
সদৃশ ও আস্তরে অমৃত রূপ ॥ ১৭1 

এইট বিশুদ্ধ মণ আম্ব।দন অগ্নিতণ্ড ইক্ষুচর্বধণের ন্য।য়, মুখ জ্বলিয়া 1- 
| যায়, হথা(প ঠ।গ করা যায় না| এই প্রেম যাহ।র অন্তষ্র উদয় হয়, 
| সেই তাহার ।বক্রম গানে, ইহা বিষ ও অমতে একত্র মিলনম্বরূপ ॥১৮। 

এই বিষয়ের এম[ণ বিদপ্ধীম।ধবের ২ অঙ্কে ৩০ হৌ!কে যথা ॥ 



সিভি উহ ৮৮৮৮ 
রি ৮ ৮৭ ্জ 

মধ্য | ২ পরিচ্ছেদ। ] শ্রীচৈতন্যচরিত। বত | ৬১ 

গীড়।ভির্নবক।লকুট কটু তাগর্পসা নির্বাসনে 
নিঃগান্দেন মুদং হৃগামধুরিমাহঙ্কারগক্কেচনঃ 

গ্রেম। সুন্দরি নন্দনন্দনপরে! জ।গতি যণ্যান্তারে 

 জ্ঞায়ন্তে স্কটমগ্য (ক)বক্রমধূরাস্তেনৈব বিজঞাস্তয়ঃ ।ইতি॥২০॥ 
যে কালে দেখে জগন্নাথ, শ্ীণাম স্বভদ্রা সাথ, তবে জনি আইল|ও 

কুরুক্ষেত্র । মফণ ছৈল জীবন, দেখিলু পদ্মলে।চন, : যুড়াইল তন মন! 

নেত্র ॥১৯॥ গরুড়ের স্িধানে, রহি করে দরুন, মে আমলোশ্ৰ কি 

২ পপ পট পিপি পা পপ পাপা 

০০০ পপ পপ পপ পপ পা পপ পা পাপ পপ আজ জপ ০ পাস পি পপ আই 

পীড়।ডিরিতি জাগঞ্াতি শ্ববূপলক্ষণকথনং জাঞদেব সদা তিষ্টতি নতু গরম স্বাপঃ সম্ভ 

বতীত্যর্থঃ। তেন।পি জামস্তে কেবগমনুতুয়স্তে মারং নত্ বন্তুং শক্যস্তে তত্বাচকশন্নাতী বা, 

দিতি তাঁবঃ। বক্রমধুর।ঃ অগা মাধুর্ণাম। বধ এব মার্স: কঞ্চিতাণৃণজন।লুরগঙটৈকমার 

গোচরঃ ইতাথঃ ॥ ২০ ॥ 

সপ স্পোস্সপপপ্্্্া্সাসপাপ 

উল ০ ১ শী পিস পপ শিপ ১. শশী পাটি ও 
সপ পত ক - পপ সাপ পি পবগাশীপাত পিপিপি কমলা লা লাশ পচ এ পি পি পা পপ পা এ 

পৌঁর্ণম।সী ন।ন্দীমুশীকে কহিলেন) বহনে ! সত্য বলিয়াছ, এ গাঁড়, 

অনুরাগের বিকার বুঝি“ত পাঁগ। যায় না, অতএব শ্রীণণ করা! 

স্ল্দরি! নন্দনন্দন বিষ্প়ক ০্রমের কি আবশ্চর্ধ্য শি, এই প্রেম 

য/হ।র হৃদয়ে জ।গরূক রহিয়াছে, সেই ব্যত্িই ইছার বক্রতা ও ম।ধুরধ্য- 

রূপ পরাক্রম জানিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ শ্রীরুষ্েের আদর্শন গিমিন্ত যে 

মকল গীড়া উপস্থিত হয়, তদ্দার। অন্ভিনয ক।লকুটের তীব্রত1 রূপ গর্বধ 

খর্ব হইতে থাকে এবং শ্তীকু্ণ দর্শনে যে অ।নন্দের ক্ষরণ হয়, তাহাতে ; 

তামুতম।ধুধ্যের তক্হা?র একবারেই সঙ্কুচিত হঈয়। যায়, তাতএব বসে! 

বিষ।যুতমিশ্রিত কৃষ্ণপ্রেমের মছিশা আর কি বর্ণন করিব ॥ ২০ ॥ 

মহাপ্রভু যে কালে রলরাম ও স্থৃভদ্রের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করেন, 

তখন মনে করেন, আমি কুরুক্ষেত্রে অ।দিলাম, আমার জীবন সফল | 

হইল, পদ্মলোচন দেখিলাম, তনু যন ও নেত্র পরিতৃপ্ত হইল ॥ ১৯। 

মহাপ্রভু গরুড়ন্তস্তের সঙ্গিধনে অবস্থিত হইয়। জগন্ন।থ দর্শন, 
" শপ 

(ক) বক্রনধুর! ইতা বক্রিমধুর। ইত্ডিচ পাঠঃ । বক্রত্বভার! ইত্যর্থ;। 
৮ 

নন ৮8৮০ 5 লোশীশ 0 এল ভি 7182 নর ৮ এ 
সপ ীিশীশীশী কী টা শর শা শী শী শা 



১৬২ শ্রীচৈতনরিতামৃত্ত। [ মধ্য । ২ পরিচ্ছেদ ।. 

পপি তিতা ৮ 4 পিপি ২ শিশী শী শীশিস্পীসসপপিপপিপ্প শপ প পপ শপ ৯ সপ আপ -৮ ৬ ০০৩ পপ সপ পি --০ ২৮ পপ ৭ ০িপী এত পপি ৬. কল 

কহিব বলে। গরুড়ন্তস্তের তুলে, ১ আছে এক নিন্মখলে, সেই খাল ভরে 

অশ্রঃজলে ॥ ২০ ॥ উহ! হৈতে ঘরে আপি, মাটির উপরে বমি, নখে 

করে পৃথিবী লিখন । হু! হা কাহু। বৃন্দ।বন, কহ। গোপেন্দ্রনন্দন, কীহ। 

"সেই বংশীবদদন ॥ ২১ ॥ কীহ। সে ত্রিভঙ্গঠাম, কীছ1 গেই বংশীগান) কাছ, 

ঘেই য়মুনাপুলিন | কহ র।পবিল।স, কাহ। নৃত্য গীত হাস, কাহা প্রতু 

অঙগমষে।হন ॥ ২২ ॥ উঠিল নান] ভাসাবেগ, মনে হৈল উদ্বেগ, ক্ষণমাত্র 
ন।রেপগোঙাইতে ! গ্রবল বিরই!নলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে, নান। শ্লোক 

লাগিল পড়িতে ॥ ২৩॥ ৃ 
সপ টা রী বৈ ০৮ ৮ শশা ১১ ০১০ আল ৮০০৮ কাজ এপ পপ পাপ, পি ৯৮ ১০৮ আপ: পপাশীীত পি ১ পপ সস পাপী পাপ পন্য ০ শপ 

করেন, তাহাতে তাহার যে আনন্দ উং হপন্ন হয়, তাহ।র বিক্রুগ বলিব।র 

সাধ্য নাই। গরুড়ন্তত্ভতিয় নিকট এক নিন গর্ত আছে, সেই গর্ভী মা- 

প্রভুর অশ্র্জলে পরিপূর্ণ হয় ॥ ২০ || 
". অনন্তর তিনি গরুদন্তান্তের নিকট হইতে গৃহে আগমনপূর্ণনক ম্বৃত্তি- 

কার উপর উপবেশন করিয়া নখদ্বারা পৃথিবীতে লিখন করেন, এবং 
কছেন, হা হা! কোন্ স্থানে বুণ্দাৰন, কোথ। গোপেক্ন্দন, কোথ! সেই 
বংশীবদন ॥ ২১ ॥ 

কোথা সেই ত্রিভঙ্গভঙ্গী, কে।থায় পেই বংশ্ীগান, কোন্ স্থানে সেই 
| যযুন।পুলিন। কোথা রাসবিলাল, কেথ| নৃত্য, গীত, হাস্য,এবং কোথায় 
| থা গেই প্রভু মদনমোহন অবস্থিত অ।ছেন ॥ ২২॥ 

এস্টর্ূপে মহাগ্রভুর নান।বিধ-ভাবের আবেগে & ও মনে উদ্বেগ ৭ 

হইল, ক্ষণসাত্র যাপন করিতে পারিতেছেন না । গরবল শিরহানলে ধৈর্য্য 
বিচলিত হওয়ায় মহা বিবিধ ক্লক পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩. 
০০ ীীপপাশীশিস্পাাশিিি শিস বিটা 75 চিতা 

তকিরসাৃতিুর ঘক্ষিণবিভাগেষ্ন.৪ লহরীর ২৮ অন্ষে॥ 
অরবেগঃ॥ | 

চিত্তস্য সংব্রমে! য! সাদাযেগেোধ্য়ং স চাইধা। 
॥ 

৩08৭ £& . রর / 

রে £ ! ও . 
লা রম ্ চয়ন 

নি রি এ 2: ৭5 ইসি * চে ও চপ খর রর 
ডু ? , র্ রা ১৫ ্ রি রাহা 

গু ্ 7. শিস 



ঞ 

যধ্য। ২ পরিচ্ছেদ |] জ্ীচৈতন্যচরিতাস্থৃত। ৬ও 

তথ।হি কৃষ্ণকর্ণাম্বতে ৪১ শ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যং যথা 

অমুন্যধন্য।নি দিনান্তর।ণি . 

হরে ত্রদালোকনমন্তরেণ | 
সপ 

 সারঙরঙ্গদা যা, ॥ অপ পুনবি রঠবহিজালোচ্ছলিতো ্বেগায়াঃ ক্গণমগ্যহর্গণান্ মত সবৈ. 

ক্কবাং প্রলগন্তা। বচোহ্মুবদরাহ অমুনীতি। হে হরে অমুনি দিনানি অস্য অহোরাআষা 

অস্তরাণি মধাগতানি ক্ষণবৃন্দনীতি শেষঃ | অমুনি কোটিকল্নতুল্যত্বেনাতিবিরর্ব।হিতুমশক]- 

নীতি বা। হা খেে, হস্ত বিষ!দে | তয়োরতিশয়ে বীগ্।, ত্বদালোকনং 9িন। কথং নয়্(মযতি- 

রাপয়াগি তং তবমেবোপদিশেতার্থঃ । তদ্ধেতোরেবাধনানি। নম যদ্যনঙ্গতপাসি তদা পত্ত 

যশ্চ বো বিচিন্বস্তীতি দিশা ত্বমেব গঙ্ছেতুষ্টঙ্কয পতিম্থতাদিভিরাত্তিটদঃ কিমিতিবদাহ। হে 

অনাথবদ্ধে। অনাথানাং ত্যক্তপতীনাং বল্লবীনাং নম্তমেব বন্ধুরসি তে তু হুংখদাস্ত্যক্তা এবে- 

তার্থঃ। নম ভর্ত,ঃ শুঅষণং নে! ধর ইদমযোগামিত্যন্স চিত্তং স্ুখেন ভবতাঁপহৃতমিতি 

বদাহ। হে হরে চিত্তেন্ত্িয়াদিহ।রিন্ সোহয়ং তবৈব দোষঃ ইত্যর্থঃ। নন কাঁমিন্যো! যয 

চপল এব ময়! কথং ধর্থস্তা।জান্তত্র তন্নঃ প্রসীদ ইতিবৎ সদৈন্ামাহ । হে করুণৈকসিদ্ধে। 
_________-ঁঁঁঁ কাঁটা? 

কৃষ্ণকর্ণীম্বতে ৪১ শ্লোকে বিশ্বমঙ্গলবাক্য যথা ॥ | 

হে হরে! হে অনাথবন্ধে!! হে করুণৈকগিন্ধে! £ তোমার দর্শন 

ব্যতিরেকে এই সকল দিন অধন্য, হা কষ্ট হা কষ্ট! এই সমুদয় ক্ষণ 
রিমির রি ঠা ররর তির রিট রি টিও 

প্রিক্নাপ্রিয়ানলমরুদ্বর্ষে।ৎপাতগজারিতঃ ॥ 

অস1র্থ:।, চিত্তের যে সন্ত্রম অর্থাৎ ভয়াদিজনিত ত্বরা। তাঁহ!র নান আবেগ। এই 

আবেগ প্রিয়, অপ্রিয়, অগ্ম, বাছু, বর্ষা, উৎপাত, গজ এবং শত্রু হইতে উৎপন্ন হুইয় ক্যাট | 

প্রকার হয়॥ 

| * অথ উদ্বেগঃ | 

উজ্জলনীলমণির বি গ্রলস্ত গ্রকরণে ১৩ আহক | 

উদ্বেগে! মনসঃ কম্পন্তত্র নিশ্বামচাপলে । 

| সতস্চিন্তাশ্রবৈবর্ধ্ান্মেদাদয় উদ্মীরিতাঃ ॥ 

. আম্যার্ঘঃ। মনের চঞ্চলভার নম উদ্বেগ। এই উদ্বেগে দীর্ঘনিষ্বাস চাঞচলা, অত, 

চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণা ও ঘন্ম প্রস্ৃতি হইয়! থাকে ॥ 



5 সস পাপা, .০ ০৮০ 

৬৪ শ্রীচৈতগ্াচরিতাম়ত। [মধ্য । ২ পরিচ্ছেদ 
সপ্প-স্পপসিসসীসসল | কিপিপ পাপপপপাপিপাস্পীত 

অন(থবন্ধে! করুণৈকলিদ্ধে| 
হা হস্ত হাহস্ত কথং নয়াগি ॥২১॥ 

তোঁম।র দর্শন বিনে, অধন্য এই রাত্রি দিনে, এই কাঁপ না যায় 
কাটন। তুমি অন।থের বন্ধু, অপার করুণা. পিদ্ধু, কুপ। করি দেহ দর. 

ূ 

২ শী শীট লুল 
স্কপাসিদ্কুতাৎ ধর্শমপুযুষ্টজ্বা দীনাক্সোহমুগৃহ। ণেত্যর্থঃ। রা তথ! ভ্রড়তত্তব 
দর্ণনং বিনা। খঅন্যৎ সমং। বাহা্থঃ স্পষ্টঃ 1 &॥ 

 মুহুর্তাদিকে আমি কি রূপে যাগন করিব ॥ ২১। 
% কবিরাজ গোম্বামিকৃত ব্যাখ্যার্থ॥ 

হে কৃষ্ণ! তোম!র দর্শন ব্যতিরেকে এই দিন রাত্রি বিফল হুই- ! 
তেছে, এই সকল সময় কি রূপে যাপন করিব। তুমি অনাঁথের বন্ধু, 
তোমার করুণার পার নাই, কৃপা করিয়া আমাকে দর্শন দাও ॥ ২৪ ॥ 

০০০০০ 

০ম 

রর শরীফছনন্দনঠাকুরের গদ ॥ 
(আহে কৃষ্ঃ তোমা না দেখিয়!। এই রাজি দিবা মাঁঝে, যত যত ক্ষণ আছে, ঠকছে অ।মি 

কহিব কাটিয়া ক্করু॥ কোটি কল্পতুলা মনে, হৈল মোর এক ক্ষণে, তোমা বিনা নারি 
গোঙাইতে। হাহা তোমা দরশন, খিনা অমি গণ গণ, তুমি বল গোঙাই সেরূপে ॥ ১। 
অধন্য সকল ক্ষণ, বিনা তোমা বিলোকন, এই কল কাট। নাহি ঘা্। কেমনে কাটাব 

| কাল, তুমি কহ লে বিচার, বিচারিয়া কহ সে উপায় ।২॥ যনি বল কাঁগত।পে, ছিরি 
| হইল সবে, তবে যাহ নিজ পতি ঠাই । সেই অস্বেষয়ে তোমা, আমা প্রতি দিয়া ক্ষমা 

পতিসঙ্গে বিলসহ যাই ॥ ৩॥ তবে গুন তাঁর বাণী, পতি ছাড়।ইলা তুমি, সে লাগি অনথা. 
গণ মের1। তুমি অন।থের বদ্ধু, অপার করুণাসিন্ু, দরশন দেহ আলি ত্বরা॥ ৪॥ যদি 

বল পিসেবা, ধর্ম কেনে উপেক্ষিবা, যোগা নহে সে সেবা ছ।ড়িতে। তাতে দোষ নই 
মোর, সে দৌষ হইবে তোর, মনেপ্রিয় হরিয়াছ যাতে ॥ ৫ ॥ তবে যদি বল হেন, আসর | 
তোমার ফেন, ধর্ম ছাড়াইব মন ছরি। চপলা কামিনী তোরা, অপনি হইয়। ঘোরা, ধর্ম ॥ 
ছাড়ি ফিরে মোহে হেরি॥ ৬॥ তনগে শুন তার বাণী, ধর্শাত্যাগি বদি আমি, তবে উদ্ধাকিবে 1 
ক্কেবাআর। করুণাসমুদ্র তুমি, দেখ ধর্মছাড়। আমি, কৃপা কার করহ উদ্ধার ॥৭1 

| উদ্বেগেতে প্রীবলা, হৈল ভাবশাঁবল্য, তাতে ধনী করয়ে গ্রলাপ। সেই ভাব বিভাবিত, 
সলীগাগুক কহে রীভ, এ যহ্নন্দন্থ হিয়ে তাপ ॥ ৮ 

5 

সপ 



০১০০৯০৩০০৬১ পপ সপ লস
 

নধ্য। ২ পরিচ্ছেদ |] শ্রীচৈত্ন্তচরি ত্বাসৃত ৬৫. 

পি রি শপ পিপাসা 

শন ॥ ২৪ ॥ উঠিল তান চ।পল, মন হুইল চঞ্চল, ভাবের গতি বুঝন' 

না যাগস। অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পান দরখন, কৃষ্ণ ঠাঞ্ি পুছেন 

উপায় ॥২৫॥ | 
তথ।ছি তত্ৈব ৩২ শ্লে।কে ॥ 

ত্বচ্ছেশবং ভ্রিভুলনাভ্ুতমি হ্যবেহি 
গচ্চাগলঞ্ তল ব। মম ব।ধিগম্যং | 

. 2৮১7 ৮ টাল পাশা শিস শী শশী পিপাসা ৭ পে 

বৈব | অথ উদ্য,ণাদশ।য়াং শ্রীকৃষ্মদর্শনং শুতরেবে।দেগদশ। চতুর্ভিন্ততর গ্রাবলং। লম্গ 

ভবহু নেত্রচাপলং কাঁপানোতাদুক্ বিকল। ন দৃশাতে ত্বং লাধবীগ্রবরাসি তদগস্ীর। ভব 

গখোহলি এপং ত্বাং বোপয় গ্বীতি । তমা নর্মোগালন্তং মনস্থাট্রঙ্কা তং প্রতি সোদ্বেগং গল" | 

পন্তা! বচোহনুবদর।হ চ্ছৈধবমিতি। ত্ছৈশবং তব কৈশোরং মাধুরশ)াদিভিমণদকতাৎ- 

কর্ষক।দিভিন্চ বিন্ডুধনেহতূ তং অবেহি জানীহি ম্মরেতার্থঃ। মচ্চাপণথঃ রিভুবন।ত্ততমবেছি। 

এভম্বয়ং মম বাধিগম।ং জ্কেমং তব বা। যন্থা, মচ্চপলক খছুৎপাদিত্বাত্তব »| শ্বীয়তন্মম বাধি- ্ 

গম।ং | অনে।| বেদ ন চানাছঃখমখিলং ইত্যাদি ন্যায়াং সখোপি সম্যক নজানপ্ঠি। যত 

এবং বদস্তীতি ড1বঃ। পুনঃ গ্রে।চ্ছলিতোদ্বেগ। সদৈন্যমাহ তদিতি। ততশ্মাং তবন্মুখা শুঙ্জ মীক্ষ- 

শভ।মু্ষিরীঙ্গিতুং কিং করোমি | যং কৃতে তদৃ্ং সাঁৎ তৎ তমেবৌপদিশ ইতার্থ:। নু, 

ন দৃষ্টং তভ্তেন কিং তাহ মুগ্ধং মনোহরং তদদশনা ভ্ুৎবিফলত্বাপত্ডেঃ। অগ্গথহাং ফল: 
০ ৮ পাপা শিস 

শপ 

এই প্রকার খেদ করিতে করিতে ভাব চাগল্য উদয় হওয়া মহা- 

প্রভুর মন চঞ্চল হইগ, ভাবের গতি কিছু বুঝা যাঁয় না, অদর্শনে মন 

দগ্ধ হইতেছে, কিরূপে দর্শন পাইব, মহাগ্রভু শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপাগ 

জিজ্ঞ।স। করত পুনর্দার আর একটা শ্লোক পাঠ করিলেন ॥ ২৫ ॥ 

এঁ কর্ণাম্বতে ৩২ ক্লৌকে যথ। ॥ | 

হে কৃষ্ণ! তে।মার শৈশব অর্থাৎ কৈশোর উন্মদক হওয়ায় 

ত্রিভুবনে আ/্চর্ধয জ!নিও এবং আমার চাপ্ল্যও ঝিভুবনে অদ্ভুত, ইহ! | 

। অবগত হও, এই ছুই তৈ।মার এবং আমার জ্ঞাতব্য । অতএব আদি 

তে মার বিরল অর্থাৎ শুভতদর্শন্য মুরলীবিলাসি ও মনোহর মুখারবিপকে 
৫ 
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তত কিস্করোমি বিরলং মুরলীবিলাি 
_- ঘুগ্ধং মুখাদ্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণভ্য।ং ॥ ইতি ॥২২॥ 
তে।মার মাধুরী বল, তাতে মোর চপল, এই ছুই তুমি আম 

জানি] কাহ! করে। কীহা যাউ, কেনে।পায়ে তে।ম| পাঙ, তাহা মোরে 

কহুত আপনি ॥২৬॥ নাঁন।ভাবের প্র।বল্য, ছৈলপান্ধ শ।বল্য, ভ।বে ভাঁবে 

ছৈল মহারণ | ংসুক্য চাঁপল্য দৈন্য, রোষামর্ধ আদি সৈন্য, প্রেমোম্ম।দ 

র 

মিত্যাদেঃ। তথ| দানকৈলিকৌ মুদ্যাং। তবতু মাধব জল্পমশৃর্থতোঃ শ্রবণয়োরলমশ্রবণিমম। 

তব বিলোকয়তোরবিলোৌকনি; সধি বিলোচনয়োশ্চ কিলানয়েরিহাাদাশ্চ । নম, নেদানীং 

ষট তেম কিং স্থিত দ্রক্ষাীতি তত্রাহ। বিরলং কুলবধূুন!ং নগ্তজাপি তব গোচারণাদিন। 
ুষ্দর্শনং। অতোংধুন। লন্ধাবসরেহপি যন্ন দর্শয়সি তত্তব নিটুরতেতার্থঃ॥ কিছ্বা নু তৎ. 

মং কিমপি পশ্ত তত্রাহ। বিরলং সামারহিতং তত্র চ হেতুঃ মুরলীবিলাপি । স্থান্তর্দশাগাং 
পুর্ববং খ্বংসঙ্গোচ্ছণিতং কৈশোরং জেয়ং। ডদ্ং মচ্চাপলঞ্চ। অন।ং সমং বাহা।্থঃ 
স্পট) ॥৯॥ 

শাপীশশাশীীশটী শি পপি ৮ প্পািিসসপ পি? শা সি 

লোচনযুগলদ্বা র] উত্তমরূপে দর্শন করিঝ।র নিমিত্ত কি করিব, অর্থ।* 
যাহ! করিলে দৃষ্ট হইবে, তাঁহ। তুমিই উপদেশ দাও ॥ ২২॥ 

কবিরাজগোম্বামির ব্যাখ্যার্থ যণ। ॥ 
হছে কৃষ্ণ! তে।মার মাধুরীর বল এবং আমার চপল এই দুই তৃমি 

€$ আমি অবগত আছি। কি করিব, কোথ। যাইব, কি উপায়ে তোম।র 
গ্র। ছইব) তাহা তুমি আমাকে উপদেশ কর ॥ ২৬॥ 

এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে মহাপ্রভুর ন|নাবিধ বের % 
গ্রবল্য অর্থাৎ প্রবলত। এবং সন্ধি ও শাঁবপ্য উপস্থিত হওয়ায় ভাবে 
ভাবে মহাযুদ্ধ আরস্ত হইল ॥ 

| | * অথ ভাপ: 

| উদ্দ্রমদীলম্টরির স্থারিভাবগ্রকরণে ১৯৯ অঙ্গে যথা ॥ 

অন্থরাগঃ গ্রয়ংবেদাদশাং গ্রাপা গ্রক।শিতঃ। 

যা।বদা শ্রয়বৃত্তিশ্েন্তা ব ইতাতিধীয়তে ) | 

অপ । অনুরাগ যদি যুব শ্রবৃত্তি অর্থাৎ অনুরাগে যদুর পর্াকা্ঠ। সব ছা 
রি ) 

4 
. টি 

্ ৯৯ ্ি ০ শপ রা বৰ মা রি 

এসি 
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তাবৎ পর্ধান্ত অবস্থিত হইয়। আপনা দ্বার! সগ্ধেদন যোগ্য অর্থাং স্বীয়.ভাবের উন্মুখত দশা 
প্রাপ্তিপূর্বক গ্রকাশ লাত করে, তাহ। হইলে তাহাকে ভীব বল। ঘ:য়॥ 

অথ সন্ধিঃ ॥ 

তক্তিরসামৃ্ঠসিদ্ধুর দ্ষিণবিভাগের ৪র্থ লহরীর ১১০ অস্কে যথ] ॥ 

স্বরূপয়োভি্নয়োর্ব। সদ্ধিঃ সাং ভাবয়োধুতিঃ ॥ 

অন্যার্থঃ। সমান রূপ অথব| তিগ্ন ্ূপ ভাবয়ের পরম্পর মিলনের নাম সগ্ধি॥ 

অপ শ।বলাং ॥ 

উক্ত প্রকরণের ১১৫ ন্কে যথা ॥ 

শবলতং তু ভাবান|ং সংমর্দিঃ সৎ পরস্পর! | 

অন্যার্থঃ। ভাব সকলের পরম্পর সম্ম্দের নাম শাবলা ॥ | 

অগ ওংনুকাং ॥ ূ 

উক্ত প্রকরণের ৭৯ আন্কে যথা ॥ ৰ 
কালঞ্ষমন্থসৌংস্ক/মিষ্টেকপ্রিষ্পৃহাপিভিঃ | ূ 

ৰ মুখশোষত্বর।চিম্ত। নিশ্বাসস্থির ঠাদিকং ॥ | 

অসার্ণঃ | মগ বস্তর দর্শনস্পৃহ| ও গ্রাপ্ডিষ্পৃহ। নিমিত্ত ঘে কালনিলগ্ের অসহিষ্ণু, 

তাহাকে ওংস্ুক্য বলে, ইহাচ্জে মুখশে।ষ, তর।, চি, দীর্ঘনিশ্বাম এবং স্িরহাদি হইয়। 

থাকে ॥ 

পপ শান পাসপপপপাশা ২০ 
অগ চাপলাং ॥ 

উক্ত গ্রকরণের ৮১ অস্কে যথা ॥ 

রাগ।ছেষ। দিভিশ্চিত্তলাঘবং চাপলং ভবেৎ। 

* অরাবিচারপারুষাম্বচ্ছন্দ।চরণাদয়ঃ ॥ 

অসাাথঃ|। রাগ ও থ্ষদি নিষিত্ত চিত্তের যে লঘুতা, তাহার নাম চপলঙা, ইহাতে 

অধিচার, নিষ্ঠর বাকা ও স্বচ্ছন্দাচারিত1 গভৃতি হইয়া থাকে! 

অথ দৈনাং॥ 
উক্ত গ্রকরণের ১৬ অঙ্কে যগ| ॥ 

ছুঃখরাস!পরাধাদৈ্যৈরনৌজ্জি তান্ত দীনতা। 

্ চাটুহন্মান্দ্যঘালিন্য চিন্তাঙ্গজড়িমাদি কৎ./ 

রা | ছুঃখ, ত্রাস ও অপরাধাদি হইতে যে দৌর্বাল্য হয়, তাহার নাম দৈনা। এই 
গৈনে চাটু, হৃদয়ের ক্ষুঞ্ 1, মপিনতা চিন্ত। এবং অঙ্গের জড়ত1 হইয়! থাকে । 

সপ এসি পপ পপ পাশে শশী ীশীশিশী শিশ্ন শী শশা শশী 
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পঞস্্ পস্পাপস্কী পাশে পাপী পেস পো শিপাস্পাসি পাপা ---4৭ ৩২ পিসী শিপ ০০ 

র | | ভাপ অমর্ধ: | 

উক্ত প্রকরণের ৮০ আঙ্গে যথ| ॥ 

আরধক্ষেপাপমানাদে: সা।দমরমাংসহযুঃ 51 । 

তর গেদঃ শ্রিরঃকম্পে! বিবর্ণনধং বিচিন্ত্নং | 

উপ।যান্বেষণ|কে1ধ৯নমুখো ত্তাড়নাদকঃ ॥ 

অঙার্সঃ। তিরস্কার এনং অপমান।দি জন্য অসহিষ্ণ চার লাম অমর্ধ। ইহাতে ঘর্ম, শিরঃ 

কম্পন, শিবর্ণ চা, চিন্তা, উপায়।ম্বেষণ, আ.ক্রাশ, বিমুখ ও তাড়না প্রভৃতি হইয়া থাকে ॥ 

অপ উন্ম|দঃ ॥ 

উক্ু গ্রকরণের ৪5 অঙ্কে যণ। ॥ 

উন্ম।দে! জদ্মঃ গৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাঁদিজ:। 
অরাট্হ।সে। নটনং সঙ্গীত বার্থচেষ্টি তং । 

গ্রলাপ দাণন ক্কোশ বিপরীতক্রিয়াদয়ঃ ॥ 

অস্যার্থঃ। অঠিশয় আনন্দ, অ।পদ্ 'এসং বিরহ।দি জনিত হৃদ্ভ্রমকে উদ্যান রলে। এই 

1 উচ্ম'দে অষ্টহাল, নটন, সঙ্গীত, বাথচেই।, গলাপ, ধাবন, চীৎকার এবং বিপরীত ক্রিয়াদি 

হইয়। থাকে ॥ 
শীমছুনন্দনঠ।কুরের পদ ॥ 

নাগরেন্দ্র শুন মে।র এই লন্যবণী। তোমার কৈশে।র সার, মাধুর্যা মাদকতার, মোর 
চিন্ত সদা আকর্ধিণী ॥ ফ্র॥। এঠিনভূলনে যে, অদ্ভুত নাজানে কে, সেই তুমি জান নিঞ্জ 
মনে। €চামাতে আমার মন, অন্তু চাঁপলাগণ, ইহ! তুমি করহ ম্মরণে ॥১॥ কিশোর 

মাধুর্য ভোর, মনের চাপল! মোর, এই ঢু তুমি আমি জানি। অনোর বেদনা মনে, অন্যে 

ভাঁহা নাছি জানে, সথীহ ন| জানে এই বাণী ॥২॥ যাতে ধৈর্ধা ধরিবারে, কহে মোরে নির, 

স্বরে, তেঞ্ি নাহি জানে মনে|বথা। কহিতেই অতিশয়, বা়িল উদ্গেগময়, সটদনো কহয়ে 

ধনী কথ ॥৩। তে!ম| মুখানৃপ্গ লাগি, মে!র নেত্র অনুরাগী, দেখিবারে করে বছ আশ। 

আমি কি করিৰ তাতে, দেখিতে পাইয়ে যা, তৃমি তর বল উপদেশ ॥8॥ যর্দি বলনা 

দেখিলা, তবে ভাতে কিনা ছইল।, কবে আর শুন বিবরণ। না দেঁথি সে চান্দমুখ, না মিটয়ে 

যার সুখ, বিফলতা হয় সে নয়ন ॥৫॥ তোমার মধুর বাণী, শ্রতি-মর্দারসায়নী, ন! গুনিল 

সে কানে কি কাঁজ। মনোহর মুখগ্ইটা, চান্দের লহ্রী ঘটা, ন! দেখিল আঁখি মুণ্ডে বাঁজ ৪৬ 
স্তবে যদি বল এবে, ন। দেখিলে কিবা হবে, বিশ্বে করিহ দরশন। তবে তার কথা শুন, 

| না কহিও হেন পুন, মোর। অত্তি কুলবধূগণ ॥ ৭ ॥ বিরল নহিলে তোমা, দরণনে ন।হি ক্ষম।, 



মধ্য । হ পরিচ্ছেদ। ] ভ্রীচেতন্চিরি ত!মুত। ৬৯ 

২১ পাসদপপাষ্পশা পিসী পি শাপপ পিপি প - এ০ পপীশপপাশিসী শী শত পতি পা িশিশ্পিশীি টি শিশির শি 

সবর কাজন॥ ২৭ ॥ মন্তগজ ভাবগণ, : প্রভুর দেহ ইক্ষুণন, গজযুদ্ধে 
বনের দলন। প্রভুর হৈ সিরাত তনু মনে আবস।দ, ভাব।বেশে 

করে পসন্বোধন ॥ ২৮ ॥ ও .. 

তথাহি তন্রৈেব ৪০ প্লোকে ॥ 
স ৮৮: মি ০ 

এস পপ পাস পপ পপি ০ শত পপপিাপশাথজ | শিশির? িোশিশিশী ৩ প্পিপপীিলপ পাত সী শী শীত শীশিপীশীসিসী পি ও পাপ পপ পট না পদ" বআস্পাপাপ্পা পপ শী শা শি শি -. প্ ্ 

ভাব সকল মন্তগঞ্জ তুল্য এবং গ্রাভুর দেহ ইচ্ষুবন সদৃশ, গজযুদ্ধে 

এঁইক্ষুবন বিদলিত হুইঠে লাগিল । মহাভানান্তর্গত দিব্যেশা!দ % উপ- 

স্থিত ছইলে দেহ ও মনে অলসাদ বিশিষ্ট হুইয়া ভাবাবেশে সম্মে।ধন 

পূর্বক কহিতে ল।গিলেন 1 ২৮ ॥ | 

কৃষ্ণকর্ণাম্বতে ৪০ প্লোকে যথ। ॥ 

পাপী 

পিস এপ পক এস - ৮ ৮ পপ ৮ ১ পাতা ৮) ৬০ শাপিপিসপসপপাপশ সা াাা্াশাীপাীশশীশীশিিস নিন এ টির যি উর 

ব্রজমাঁঝে শ্বলভ না হয়। এইত বিরল স্থান, দরশন দেহ শাম, নহে অতি নিষ্ঠ রসটা হয়।৮। 

পুন হর্দি বল আন, দেখমুখ তুলা ঠাম, মুখতুলা আর কিছু নাই। মুরলীবিলাস যাতে, 

অ।র কেবা সামা তাতে, তুলা দিতে না দেখিয়ে ঠাই 1৯॥ এতেক কহিতে মনে, পুর্ব 

যাহা কুণ্ট সনে, হইয়াছে চাতুর্ধা আল।পন। নিজ সখীগণ সনে, পুষ্প আদি আহরণে, দাঁন- 

ঘাটী পথের বর্জন ॥ ১৭1 সনর্্ম কলহ তাঁতে, স্কস্তি হইল নিজ চিতে, সেই ভাব হুইল 

মনেতে | বাট়িল উদ্বেগ অন্ত, হইল বিষাঁদমি, ন।ন।ভাঁব উপজিল তাতে । ১১ ॥ তাহাতে 

বিষাদ করি, কহে যাহ সুনাগরী, সেই ভাবে মগ্ন লীলাশুক। তেমতি বিষাদ করি, কহে 

"এফ গ্লোক পড়ি,*গুনিতে শরবণে লাগে ম্বখ।১২॥ 

* অথ দিবোনলাদ: ॥ 

উজ্জঞবলনীলমণির স্থ।য়িভাঁব 'গকরণে ১৩৭ আন্ক যথা! ॥ 

এশসা মোহনাধাসা গতিং কামপুাপেযুষঃ | 

ভ্রমাভ। ক।পি বৈচিরী দিব্োন্ম।দ ইতীরধযতে। 

উদ ণ| চিরাজা।দা নুতন] বহবো মতা: । 

ভস।াথঃ। কোন অনির্কচ ণীয় বৃত্ত বিশেষ প্রাপ্ত এই মোহুনভ1বের প্রেমসদৃএ বৈচিত্রী, 

দশ! লাত হইলে পণ্ডিতগন ভাঁহাকেই দিবো ন্মাদ বলির থাকেন। এই দিব্োনাদে উদ পা] 
ও ও চিজ (আশ্চর্য বাক)কখন ) গ্রভৃত্ঠি বহ বহু তেদ হইয়া! থাকে ॥ এ ঞ 

চঃ ৃ ০ ্ ছি 



০ শীচৈতনাছরিতা সব ত।. [মধ্য। ২ পরিচ্ছেদ | 

ছে দেব হে মির হে ভুনা 
হে কৃষ্ণ হে চগল ছে করুখৈকলিস্বে। | 
হে নাথ হে রসণ হে নয়ন।তিরাম 

হা হ| কদ| নু ভবিত।পি পদং দৃশে!॥ ২৯ ॥ 
উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ স্ফ,রণ, ভাবাবেশে উঠে প্রথয়মান। 

স্পা 
শা ীশিশাঁিস্পিটাটপিসীীিশ শিট শপ রাজ 

টব । হেসস্বোধয়তি। দেবস্বমতক্তটর গঙ্ছেতার্থঃ। হে দয়িত হস্ত গে প্রাণদয়ি' 

তোঁছচসি কথং তাক্গামে তদর্শনং দেহীতার্ডঃ। হে ভুবনৈকবন্ধে। তবাত্র কে। গোষত্বং ন 

কেবগং মট্মব মর্ধাগোঁপীনামপি। কিমুত তাদামেব বেগুনাদ'কষ্টানাং ভূবনানাং তদগ ত- 

সীণামপি বন্ধুরসি ততসর্বপমাধানার্ঘং গচ্ছেতার্থঃ। হে কষ হে শ্যামননদর হে চিত্তাকর্ষক 

চিন্তং য়। হতং কি মে মানেন তত সরধপি দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। হে চপলবল্লবীবুন্দভূঙ্গ 

পরন্লীচৌর গচ্ছ গচ্ছে শার্থঃ। হে করুটৈকমিদ্ধে। যদ্যপ।হমপর!ধিনী তথাপি ত্বং স্বসা করণ! 

কোমলত্বাং দর্শনং দেহীতার্থঃ। হে নাথ স্বস্ত ব্রজবাসিনাং নো রক্ষি্ীসি ক। নাম হতধীন্বাং 

ন সন্ত।ষতে। হে রগণ সদ| মাং রময়সীতি রমপত্বমিদানীমপা।গতা তগ। কুর্বিতার্থঃ। হে 
হে নয়নাভিরাম নয়পানন্দ কদানু যে দৃশোঃ পদং গোচরো স্ববিতাগি। হাইতি থেদে। 

্বন্ত্শায়ম্থ শ্রীর।ধা সঙগমার্থমাক্থানমনুনয়ন্ধমিব তং মন্ধ। তং গ্রতামর্ষোদয়ং গতমিব মত 

তয়া সগমণায়ো ২ম কা", অন্ত যথখ।ফোগাং জেয়ং। আরডঢ়াহরাগদশায়াং তক্তস্য সাধকশরী- 

রেংপি তত্তদ্ভাবৌদয়াং বাহো যথ।যথং সম্বেধনেষু দৈন্যোৎসুক্যাদিভাবা জ্ঞেয়াঃ | ২৯ ॥ 

শত ১8 __ শিট তি শী তি টিপিপি স্পীপপািপশীশা - শীশিীিশিশীশিীিপপাশএ 7 পাপ 

হেদেব। হে দয়িত! হে ভূবানর একমাত্র বন্ধো! হে কৃ! হে 

চপল! হে করুণার একমাত্র সিন্ধুঘরূপ ! হে নাথ! হেরমণ! হে 

নয়নের অভিরাম! হ|কষ্টহা কষ্ট! কৰে তুমি আমার নেত্রপথের | 

গোচর হইবা? ॥১৯ ॥ 

কব্রাজগোশ্ব।মির ব্যাখ্যার্থ ॥ 

উম্ম।দের লক্ষণ এই যে, উন্মাদ কৃষ্ণ স্কস্তি করায়। মহাপ্রছুর 

ভাব।বেশে গ্রণয়ম।ন উপস্থিত হইল। সেই প্রণয়মানে লোলল,& 

ধু 

2, এ পপ শী িপ্পপ্পেস্পীীশিীকীট টিপস 



ছি 

স্পটে রি মধ্য। ২ ২ পরিচ্ছের 1 শ্রীচৈপ্তনাচরিতা মৃত । 

সেু১* বচন রীতি, নিন্দ গর্ত ব্যাজস্তরতি, কভু নিন্দ। কভু ত সম্মান ॥২৯ 

1 তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনেয় নারী যত, যাই কর আভীষ্ট জ্ীড়ন। 

ভূমি আমার দয়িত, মোতে বৈপে তোমার চিত, মোর ভাগ্যে, কৈলে 

আগমন & ৩* ॥ ভবনের 'নারীগণ, সব। কর আকর্ণণ, যাই কর শব 
পযা৮৮৮- 

] 
ৰ নিিটিনির 

ৰ বচনের পরিপাটা এই যে ইহাতে নিন্দাগর্ভ ব্য।জস্তরতি অর্থাৎ কখন 

নিন্দা ও কখন সম্মন গ্রাকাশ হয়॥ ২৯ ॥ 
মহাপ্রভু কহিলেন, তুমি. দেন, স্ৃততরাং ক্রীড়ারত, জগতে ঘত নাদী 

আছে তৃমি গিয়া তাহ।দের সহিত আপনার মনোমত জীড়া কর। কিন্ত 

তুমি আমার দয়িত (প্রিয়তম) আঁমাতে তোমার চিত্ত মন্সিবিষ্ট রহি- 

য়াছে, য! হউক বড় পৌলাগ্যের নিষয় যে, তৃমি আগমন করিলে ॥ ৩০। 
ত্রিভুবনে যন নারী অ!.ছ, তুমি গেই সকলকে আকর্ষণ করিয়া থাক ূ 

এবং তাঁহাদের নিকট গিয়। সমুদায় কাধ্য সমাধান কর। যেহেতু তুমি 

৷ রুষ, পণ তোমার নাসের অর্থ এই ঘে, তুমি চিত হরণ কর, অতএব 

ক ্ 

সুস্মর সখী কি পপ সা পু পাপা | পাশা ৮7 পি 

০৮ 

এপ পিস ০ প পপ এর সী পাপী পসস্প 

| আন পপ স্পা পাশ 

* নোগ্ুষ্ঠের লক্ষণ যথা 

শন্দকল্পদ্রমধূ ঠ জটাধরবাকায ॥ 

 ছুর্দাদঃ সাছুপালন্তুস্তর মং স্বতিপুর্ধকত। 

সোশ্রগনং সণিন্দস্থ মস্তর পবিভাপণ* ॥ 

সিস্ট 

ূ অপার্থ:। ভর্বাদের ভর্থ।। তিরক্ক।রের নান উপালস্ত, ইহা ঘি স্তুতি পুর্ক গিন্দাবাক্য 

। হইলে হয়, ভাহা তাহ।কে সোশ্ুগন বলে (তিরদ্ধার ও শিন্দাচ্ছলে স্বৃতি )॥ 

1 বুহদেগীতমীয়তান্ধে ॥ 

| গন] কর্ময়েৎ সর্দং জগং স্বাবরজঙ্গমং | 

ূ লালিকগেণ ভগবান তেলায়ং কষ উচাতে ॥ 

কলয়ঠি নিয়ময়ভি ইতি কালশবস্যার্থঃ ॥ 

'অপ্যার্থঃ। যিনি স্থানর জঙ্গম প্রভৃতি সদুদায় গং আকর্ষণ করেন এবং যিনি সর্বানিয়ন্ত 

কলরূপী ভগবান্ সেই ছেতু ইনি কৃষ্ণ নামে অভিহিত হয়েন ॥ 

৩ 
| ১০ ] ্ 



সমাধান। তুমি কৃষ্ণ চিন্তহর, এছে কোন পামর,) তোমারে বাকে না 

করে মান ॥ ৩১ ॥ তোমর চপল মতি, ন। হয় একত্র স্থিতি, তাঁতে | 

তোমার নাহি কিছু দেষ। তুমি ত করুণাদিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু, 
(তোমার মোর নাছি কড়ু রোষ ॥ ৩২ ॥ তৃমি নাথ ব্রজগ্র।ণ, ব্রন্তের কর 

পরিত্রা% বনু কার্যে নাহি অবকাশ । তুমি অ।মার রমণ, সখ দিতে 
অগমন, এ তোমার বৈদগ্ধা-বিলাল ॥ ৩৩॥ মের বাক্য নিন্দা মানি, 
কৃষ্ণ ছাড়ি গেল! জানি, শুন গোর এ স্তুতি বচন। নয়নের অভিরাম, 
তুমি মোর ধনপ্রাণ, হা হা পুন দেহ দরশন ॥ ৩৪ ॥ স্তম্ত কম্প প্রন্েদ, 

জগাঁত এমন কোন্ পমর আছে যে, ঘে তমাকে মন বিধান করে | 
না? ॥ ৩১ ॥ 0 
তোমার বুদ্ধি চপঞ্চ একত্র স্থিতি হয় না, তাহাতে আমার কোন | 

দেষ নাই, তুমি ত করুণার পাগর, আমার প্রাণবন্ধু, কিন্ত তোগার 
প্রতি আগার কখনও ক্রোধ নাই ॥ ৩২ | 
ছে নাথ! তুমি ব্রজের প্রাণ, ব্রজের পরিত্র!ণ করিয়া থাক, তোগাঁকে 

অনেক কাঁধ্য কগিতে হয়, স্থৃতর!ং তে।মার অসকাশ ন।ই। কিন্তু তুমি 
আ।মার রমণ, আমাকে যে শখ দিতে আগমন করিয়াছ, ইহ! তোমার 

বিদগ্ধত।র (রগিকতার) বিলাস মাত্র ॥ ৩৩॥ ূ 
হে কৃষ্ণ! তুমি অম|র বাকাণে নিন্দ। বোধ করিয়া কি ছাড়িয়া 

গেলে ? আমার স্তব বাক্য শ্রবণ কর, তৃমি আমর নয়নের অভিরাঁম, 

তুমি আমার প্রাণরূপ ধন, হ! কট হা কউ! আমাকে পুনর্ধবার দর্শন 
দাও ॥ ৩৪ ॥ | 

এই বলিতে বলিতে মহা গ্রভূর স্তত্ত ১ কম্প২ সম্বেদ ৩ বৈষর্য ৪ 

| ১ অথ ন্তম্তঃ। 
তক্তিরসামৃতসিদ্ধুয় দক্ষিণবিভাগের ৩-ঘাহরীর ১০ আন্ক যখ।॥ 

স্তত্তহূর্যভয়াশ্চর্যযবিষাদামর্ষসম্তবঃ। 



তি 

মধ্য ২ পরিচ্ছেদ । ] শ্রীচৈতগ্তচরিততা্বত | + ৪০ 

বৈবর্ণ্যাশ্রঃ স্বরঙেদ, দেহ ছেল পুলকে ব্যাপিত। হাসে কান্দে নাচে, 

গ।য, উঠি ইতি উতি ধায়, ক্ষণে ভূমে পড়িঞা মুচ্ছিতি ॥ ৩৫ ॥ যুচ্ছয় 
হৈল পাক্ষাংকার, উঠি করে হুহুষ্কার, কছে এই. আইল। মহাশয়। 

কুষেের মাধুরী গুণে, নান। ভ্রম হয় মনে, হ্রো।ক পড়ি করয়ে নিশ্চয় ॥৩৬ 

আশ্রঙ ৫ স্বরতেদ ৬ এবং দেহ পলকে ৭ এপরিব্যাপ্ত হইল। তথা ক্ষণ- | 

ক।ল হাস্য, ক্ষণক।ল রে।দন, ক্ষণকাল নৃত্য, ক্ষণকাল গান, ক্ষণকাল, 

চতুর্দি,ক ধাবন করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল বা ভূমিতে পড়িয়া 

মুচ্ছিত হইয়া! রহিলেন ॥ ৩৫ ॥ 
অনন্তর মুচ্ছণযু শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া গাত্রে।থানপুর্ধবক ] 

হুগ্ক।র করিয়া কহিলেন, মহ!শয় (কৃষ্ণ) এই আগমন করিলেন। এই 
1 রূপে মনোমধ্যে- নানা ভ্রম হওয়ায়, শ্লেক প।ঠ করত নিশ্চয় করিয়। 

কহিলেন ॥ ৩৬ ॥ | | 
ডি 

৭ থাপ 

অত্র রাগাদিরাহিতাং নৈশ্চল।ং শুনাতাদয়ঃ ॥ 

অস্যার্থ: | হর্য, ভয়, বিষাদ এবং অমর্য অর্থাৎ ক্রোধ হইতে ভস্ত উৎপন্ন হয়, স্তস্ত 

হইলে বাক।াদি রহিত, নিশ্চলহ। এবং শৃন্যত্বাদি অর্থাৎ অভাবাদি প্রকাশ পায়। 

৩ ২ বেপথু অথ।ৎ কপ্প। 

উক্ত গ্রকরণের ২৪ অস্কে যথ। ॥ 

বিত্রাসামর্ষযহর্যাদ/বে পরুর্গাঅলৌলা কত ॥ 

অস্যার্থঃ। বিরাস, ক্রোধ ও হর্য[দিদ্বার| যে গান্জের চাঁঞ্চলা হয়, তাহার নাম হেপথু, 

অণাংকম্প।, 

৩ অগ স্বেদ। 

উক্ত প্রকরণের ১৪ অস্কে যথ।গ 

শ্বেদে। হর্ষ ভয় ক্রোধাদিজঃ ক্েদকরস্তনোঃ ৪ 

অপ্যারথ, । হর্ষ, ভয় ও দ্রোধাদি জনিত শরীরে ক্লেদ অর্থাৎ আর্ঘতাঁকরণকে শ্বেদ বলে ॥. 
ছু. 



7" ৯1] ঠ্, স্শ্ জি ০... 

টি 

৪ শীচৈতন্যচরিতাম্বত | [মধ্য। ২ গরিচ্ছেদ। 
ব্- 

পপি 

৪ অথ বৈবর্ণা। 

উক্ত প্রকরণর ২৬ অঙ্কে যথা | 

বিষাদ রোষ ভীতাদেবৈরবর্ণ।ং বর্ণবিক্রিয়! | 

ভাবজ্ৈরত্র মালিনাকার্শাদ।াঃ পরিকীর্তি তা: ॥ 

অপ্ার্থ;। বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়ারদি হইতে বর্ণবিকাঁরের নাঁম বৈবর্ণা, গানজ্ঞ বাকি 

সকল কহেন যে, ইহাতে মলিনতা ও কৃশক্তাদি হুইয়। থাকে ॥ 

৫ অগ অশ্য। 

উক্ত গ্রকরণের ৩১ অঙ্কে যয ॥ 

হর্য রোষ বিষাদাটদারঞ নেরে জলোদগম: । 

হর্যবেহশ্রুণি শী তত্বামীলগা' রে ষাদিসম্তুবে। 

সর্দত্র নয়নক্ষোত্রগসংমার্জণাদয়ঃ ॥ 

অস্য!খঃ। হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাপিদ্ধারা যত্ব বাঠিংরকে নেরে যে জলোদগগ হয়, তাহার 

নাঁম অগ্রু। হর্যজনিত অশ্রতে শীতলত্ব এব ক্রোধাদি জনিত অঞতে উঞ্চত সম্ভব ভয়) 

কিন্ত সর্বপ্রকার অশ্রতে নয়নের ক্ষে(ত অং চাঞ্চলা, রক্তিম, এবং সম্মার্জনাদি ঘটিয়। 

থাকে ॥ 

৬ অথন্বরভেদ। 

উল্ত গ্রকরাণের ২* অন্ক যথ! ॥ 

বিষাদবিন্রয়।মর্ষহর্ষভীতযাদিসম্তবং | 

বৈশ্র্য্যং ্বরতেদঃ সাদেষ গদগণিক।দিরুৎ ॥ 

অস্যার্থঃ। বিষাদ, বিশ্ময়, ক্রোপ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে শরছেদ হয়, ইহাতে গগন 

বাক্যা্দি হইয়া থাকে ॥ 

৭ 'অথ রোমাঞ্চ । 

উক্ত প্রকরণের ১৭ অঙ্কে ॥ 

রোমাঞ্চোহ্যং কিলাশ্চর্ধাহর্ষোংসাহ্ুয়াদি্র: | 

যোগ়ামতুদৃগমন্তত্ গা্রসংস্পর্শনীদয়ঃ ॥ 

রি কসার্থ । আশ্চর্য্য দর্শন, হর্ষ, উংসাই ও তয়া্দি হইতে বৌমা উৎপন্ন হয়, গোমা্ 
| হইলে রোম্ সকলের উদ্গম এবং গা্স্পর্ঘনাদি রি থাকে॥ 



সপ - 

মধ্যা। ২ পরিচ্ছেদ।] শ্্রীচৈতন্যচরিতা সপ্ত । ৭৫ 

পপ পপ পরিজ পি পিস পপ পাপা কপাল 

শ্রীযদুনন্ত্রনঠাকুরের পদ যথা 

গুন দেব এগা কেন তুমি । গোপাঙ্গনার ক্রীড়া যত, সেই োমার অঠিমত, তথা যাঞ। | 

বিলপ আপনি ॥ প্রা? এইমত কক্র কথ।, বাল্পনেরে বক্রিমতা, শুনি যেন অনঞ্জাবচন। পুন 

যেন কুষ্ গেলা, তাতে তাপ উপঞ্জিল।, দরশনে গুংনুকণাগমন ॥১।॥ প্রাণের দয়িত তুমি, 

আদর্শনে মুরি আমি, পুনর্ধার দেহ দরশন। ইহ! শুনি কৃষ্ণ যেন, পুন দিল। দূরশন, অনুনয় 

করে অনুমান ॥ ২। দেখিয়। অমর্যানুগা, অগয়।নাদর বাগ, সোল্ল,£ কহয়ে বক্রবাণী। ধীর. 

মধ্য। সম।শ্রয়, তার মহে কথ! কয়, অহ ভুবানর বন্ধু ভুমি ॥।৩॥ কেবল আসার ঢাও, সর্কা- 

লসধান চাও, ষাঞা কর সর্ধলম।ধান। ভূঙগনের নাবীগণ, "আর যত গোপীজন, বেগুগানে 

কর আকর্ষণ ॥ ৪ ॥ পুন যেন গেল ক্ষ, মন হৈল সতৃষ্ণ, উ'স্থৃকা অন্ুগ। মুড়াদয়। সেই 

মতি ভ।ববশে, কহে ধনী সবিশেষে, তাতে এই সন্দোধননয় ॥৫॥ তে রুষ হে শামরায়, 

চিন্ত আকর্ষহ যায়, তাতে গোর মানে কিলাকায। শংকাল শাসিয়া যনে, অল্প দেখ! দেহ 

বে, হাঁপ নষ্ট হয় ত অন্যার্স॥ ৬1 পুন দেন রুপচন্দ, হ।সি কতে মৃতুমন্দ, গ্রিয়ে আমি 

ছিলাম এথাই । আমারে গ্রসগ হও, হলি এক বাণী কও, বে আমি মান সপ পাই ॥৭॥ | 

মনে ইহ! বিচারিতে, তারে করি আচ্ছাদতে, ওগ্রভাবৰ হইল উদয়। অনীরমধ।1 গুণ লৈয়া, 

কহে অনি ক্রোধী হৈ, ত।র বশে এই সঙ্বোধয় ॥৮॥ শুনহ চপলর'জ, বল্লবী-ভূজঙগ লাজ, 

পরনারী চৌর ধূর্তর/জ। যাও যাও এখ। ছৈতে, চিনিলাম সউরিতে, বুঝিগাম যত তুয়া 

কাঁজ ॥৯। অবঙ্ঞ। জাঁনিয়। যেন, রুষ্ণ পুন গেলা হেন, মনে মনে করেন বিচার । কছিতে 

সেই কাল, উপঞ্জিল দৈনাজাল, তাতে কহে সম্বোধন সার ॥ ১০ ॥ আহ করুণাণ সিদ্দু, ছু:' | 
থিহ জন।র বন্ধু, যদ্যপীহ অপরাধী আমি । নিজ ভ্ররুণার বল, সদ| তম স্থকোমল, কূপ! 

করি দেখ! দেহ তুমি ॥১১৪৫ পুন যেন কষ আসি, দেখ। দিয়! কছে হালি, গ্রিয়ে কেন 

মিছ! মন করি । কর্ণ আমারে অতি, কঠিন তোমার মতি, স্থ প্রসগ হও মান ছড়ি ॥ ১২॥, 

এই অন্ুনষ শুনি, অমর্ধ। অন্থগ ভণি, অবহিথ। উপজিল আসি। ধীরপ্রগল-ভ গুণাশ্রয়ী, 

| তাতে ওুদ।সিনামর়ী, মৌন করি ঠারে কহে হাসি ॥১৩।॥ অহে নাথ রজবাসী, আমর] 

চোষার দাসী, কত বা বিপদে ন| রাখিলা। কেনা হত বাকা হেন, না সম্ভ1ষি তুয়। মৌন, 

কিন্তু গনি ব্রহ্ম'ণী কহিল ॥ ১৪ ॥ তা সবার বানী মান, মৌনরতে অ।ছি আমি, এই লাগি 

ফথ। না হইল । এই অপর।ধ তুমি, নী লবে কহিল আমি, ঠারে ঠোগে ইহা,জ।নাইল ॥ ১৫ ॥ | 

পুনর্বার রজমণি, গেল। হেন মানি ধনী, মলে মনে কররে বিচার ।" বারে বারে আইলা হরি, 

প্রবে গেল! ক্রোধ করি, বুঝি এথ! না আসিবা আর ॥১৬॥ এন্ঠেক চিস্থিতে মনে, চাপলা 

উদ্দয় ক্ষণে, তাঁতে কহে যদি পুণর্ধীর় । স্পা করি আইংস হরি, তবে সম ম।ম ছাড়ি, যাঁঞ। 

2, _ক্ 



শী 

৭৬ শ্রীচেতন্যচরিতামত। [মধ্য ২ পরিচ্ছেদ। | 
_ _- শ শীশীশীীিশিশীশিিৎশ শা শ্শি শী তি শিস পপ পাস ও আপ পা লাল 

তথাহি ভ্রীরুষ্ণকর্ণ মতে ৬৮ শ্লে।কঃ ॥ 

ম।রঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমগুল্যনু 

মাধূর্ধ্যমেব নু মনো নয়ন্বৃতং নু 
সপ শি শা 17. শি পাপেট তি শিতশিতীিটিশ্টীািটি রর ১ রেসি শি ০58৮4 ই বত ৯ ৯ টক চিলি শাশশাশ ািপ্টী্াশািশিশিশা শালী 

তটরিব। শ্রীরুষ্ঃ ভাঁলামারিরভদিতিবৎ তাঁসাং মধো আবিভূতি: মার ইতি। গ্রথমং 

দশন।দেব বিরহপ্রুণাং কন্দর্পন্রান্ত।। সভয়মাহ। যস্যাবদদূশা এন জগন্মারগতি সমারঃ 

শ্বয়মাগতঃ | কিং নু বিশর্কে। প্ুনমণধুর্ণামনুতূয় সাশ্চর্য।মাঃ। স তাবং ঈৃত্বধু র! নভবতি 

তপ্দিদং মধুরদু।তীন।ং সগুলং নু কিং পুনরতাশ্চর্যামান্থ। নতদেতৎ কিন্তু মাধুর্ষংমের নু 

তম্বপ্ন এব পররণচঃ দন্নগতঃ কিং। পুনম্নো নয়নয়োরঠিতৃপ্র। সষ্কোষমাহ । মনো নয়ন 

ঘোরমূ তং ৬দগমিনং কিং । পুনরনয়বমন্তূয় সসম্্রমমাহ বেণুষুজো হু বেণীং মার্টি উন্মোচয়, 

| ভীঙি বেণীমু্ং গ্োম গত: কাস্থঃ ম এবারং কিং। পুনঃ লগাগনলোকা সাননামাহ হু ডো 
টিনার ররর টির রারররারাগারা 

রুষ্ণকর্ণামুনে ৬৮ শ্লোকে ॥ 

ছে সখি! ইনিকি স্বয়ং কন্দর্প আগমন করিলেন, ন| মধুর চ্যুতি- 

| মণ্ডল চন্দ্র আগিলেন, অথব। মাধুর্ধযই কি রূপবান্ হইয়। আগমন করি- 

লেন, কি ক্যাঞ্গার বেণী উন্মোচনকারী গ্রবাসাগত কান্তই বা আগমন 
২ ০ ৮৯৮১১ শিশি িশিপীসি শিপ পপ প্টাপসপপপপ- আপশপপপাস ৮পপ ..০৮+-০লপ া স 

সপ ২. 

ক ধরিব তাহার ॥ ১৭ ॥ এত কহি টি মদদ, কহে চাপলোর রঙে, হে রমণ এই কুঙ্জে 

আসি, রমহ আম|র সঙ্গে, তুমি কগানিধি রঙ্গে, পূর্বে যৈছে বিহরিল! হাসিএ১৮] পুনর্বার 

আইলা হরি, মনে মনে স্থুনাগরী, আগন্তকামর্ষে তিরস্কর। সহজ ওংনুকা ভাব, মহাবলী 

পরতাপ, তাঠে চিত আকর্ষয়ে ধরি ॥ ১৯ ॥ ছুই বাহু পশারিয়া, আলিঙ্গনে যায় ধাঞা, যবে 
কষ লগ ন। পাইল[। বাহ ক্ষতি পাঞা রাই, কহেন খিরুব পাই, এই ক্ষণে তুমি কোথা 
গেলা ॥ ২০ ॥ অহ নয়ন।ভির।ম, নয়ন আনন পাম, কবে হবে নয়নগেচরে। হাহ! কষ 

দীনবন্ধু, অপার করুণাঁসিন্ধু, দরণন দেহ কপাভরে ॥ ২১1 কহিতে কহিতে পুন, বিচ্ছেদ 

জাল! হেন, ইহাতে উদ্বেণ উছপিলা / য।তে সব ক্ষণগণ, মানে যুগশত সম, বৈকলা গরাল[প 

উপদিলা॥ ২২ ॥ তাহাতে যে কহে রাই, চিত্তে আসোাস্থ নাই, গেই ভ।ব লীলাগুক কহে। | 

| কঞ্চকর্ণামৃহ কথা, অমৃত হইতে গরামূতা, এ যহুনন্ননদাল কছে॥ ২৩॥ 

এ সু র্ . স্পা ই স্ 

ষ 



দ্ভব_ জজ 
মধ্য। ২ গরিচ্ছেদ। ] শ্রীচৈতন্যচরিত।মুত। ৭৭ 1. 

বেণীম়ুজে নু মম জীবিতবল্লীজে ৭ নু এ 

বালোহয়মভ্যাদয়তে মম লোচনায় ॥ ৩০ ॥ 

কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, কিবা ছু।ক্র্তিগান্, কি মংধূর্ধা স্বয়ং ঘুর্তি- 

সম্ভ। কিবা মনো! নেত্রোনব, কিবা প্র।ণের বল্পভ, সত্য কৃষ্ণ শ।ইল। 

নেত্রানন্দ ॥ ৩৭ ॥ গুরু নান! ভ।বগণ, শিষা প্রভুর তনু মন, নানা রীতে 
সতত নচায়। নির্দেদ বিষাদ দৈনা, চ।পলা হর্ষ ধৈর্য মন্যু, এই নৃত্যে 
প্রসথুর কাল যম ॥ ৩৮ ॥.' চ্তীগা গিনি র।য়ের রায়ের নাটক | 

পা 

সপ -- শী পিটিশ পপ পসপপাশিপী সপ পাশা ৩ শিট শশী পাপস্সিস্পীস্জদ 

সথাঃ মম লীবিতব্লাভোহয়ং বালো শবকিশোরঃ মম লোচনায় ও দানন্দযিকুমতাদয়তে। 

যূয়ং গশাতেতি শেষ: । সান্চদিশায়ান্ত তদনুগততোব বাখোর়ং। বাহোইপি স এবার্ঘঃ। নিশ্চ- 

াস্তসন্দেহনাম!য়মলগ্ক।রঃ ॥ ৩০ ॥ 
শি পিপিপি শি তিপী সপ? পীপপস্প | পীর সি পাশে শা পাপ শী পপ পপ পাস পপ পা জা আপ 

করিলেন, ন| আমার জীবিত ক্ল্লত ননকিশোর কুষ্ণ মদীয় লোঁচনের 
আনন্দ প্রদান করিতে আপিয়া উপস্থিত হইলেন, তোমরা অধলে।কন 
কর | ৩০ ॥ 

কবিরাজগোম্ব।গির বাখার্থ যথ| ॥ 
ইনি কি মাক্ষাৎ কাম, কি মূর্তিযান্ ছুতিমগ্ডল, কি স্বয়ং মুর্তিমান্ 

মাধুধ্য, কি আমার মনো নেত্রের উতলব, কি আমার প্রাণবল্লভ, নিশ্চ্ন 
বোধ হইল, আমর নেত্রের আনন্দপ্রদ কু আগমন করিলেন ॥ ৩৭] 

বিবিধ গ্রক!র ভাব সকল গুরুবর্গ, মহাপ্রভূর তনু ও মনোরপ শিষ্য 
গণকে সর্বদ! নানা প্রক।রে নৃত্য করায়। দেযাহ। হউক, নিরবেরধদ, 
বিষ, দৈন্য, চপলা, হর্ষ, ধৈর্য ও ক্রোয় ইত্যাদির নৃত্যে মহা ভূর 
কা'লক্ষেপণ হইতে ল|গিল ॥ ৩৮ ॥ 

ক অথতৃর্য ॥ | 
 ভক্তির়সাম তসিভধুর দক্ষিণবিভাগে ৪ লহুরীতে ৭৮ জস্কে যখ| ॥ 

অভীষ্টেঞ্চণল।ভাদিজাত1 চেতঃপ্রসন্ন21 । | 
সি হর্ঘ: সাদিহ রোমাঞঃ স্বেদোৎশ্রমুখকুল্লত1। 



শ্রীচৈতন্যটরিতাম়ত। [মধ্য । ২ পারচ্ছেদ। 

| গীতি, কর্ণস্বৃ প্রীগীতগোবিন্দ |: স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি 
দিনে, গ।য় শুনে পরম আনন্দ ॥ ৩৯ ॥ পুরীর বাংসল্য ঘুখ্য, র।মানম্দের 

গুদ্ধ সখ্য) গেপিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাদ্যরস | গদাধর জগদ।নল্দ), স্বরূপের |. 

| রপানক্দ, এই চারি ভাব প্রড়ু বশ॥ ৪০ ॥ লীলশুক মর্ভ্যজন, | 

| তার হয় ভাবোরদগন, ঈশ্বরে সেকি ইহ! বিস্ময় । তাহে মুখ্য রসাশ্রয়, 

হইয়াছেন মহাশর, তাতে হয় সর্দিভাবোদয় ॥ ৪১ ॥ পুর্ব ব্রজবিলাঁসে, 

| এই তিন অভিলাে, যব হ নান্যাদ না হইল । শ্রীরাধার ভাঁব সার, |: 

1 মহাপ্রভু পরম গানদপহকারে স্বরূপ ও র।গানমারায়ের সঙ্গে দিবা? | 

ক্নাত্র চ্ডাদ|স) ও বিদ্যাপতি, গীত রামানম্দগায়ের জগন্নাথবল্লভন।টক, 

: লীলাশু ক অর্থাৎ নিল্গমগলের কুষ্ণকর্ণায়ুত এবং গীতগোবিন্দ জয়দেবের | 

এই পচ খানি গ্রন্থ গান এবংশ্রবণ করেন ॥ ৩৯ ॥ 

ঈশ্বরপুরী-গো্ব। মর বাংসলারস প্রধান, রামানন্দের বিশুদ্ধ সখ্য- | 

| রস, গেবিন্দাদির বিশুদ্ধ দাপ্যরপল এবং গদ।ধর, জগদানন্দ ও স্বরূপ- 

1 গোস্বামির মধুর রস, গহাপত এই চারি তাবে বশীভূত হয়েন ॥ ৪০ ॥ 

[ লীলাশুক অর্থাৎ বিদ্বমঙ্গলহকুর ইনি মনুষা, ইই!র যখন ভাঁবোদয় 

| হইয়াছিল, তখন যে ঈশ্বরের তাবোদগম হইবে, ইহা আশ্চরধ্য কি? হে 

| হেতু মহাগ্রভূ মুখারমের আশ্রয়, স্থতরাং ভীহাঁতে সমুদয় ভাবের উদয় 

হইয়। থ।কে ॥ ৪১ ॥ 
এই মহা প্রভু পূর্বে যখন ব্রজবিল।স কারয়।ছিলেন, দেই কালে | 

ত্র করিয়।ও যে তিনটা ভাব % আন্বাদন করিতে পারেন নাই, এজন] 

আপেগেনাদলভ্ততাগ্তথ। মোহাদ্বয়োইপি চ। 

|. অন্যার্থঃ। অশীষদর্শন ও লাঁভাদিজনিত চিত্তের এ্রাস্গতার মা হর্য। ইহাতে রোমা, 

[] খর্ষ অহ, সুখের প্রফুজতা, রা, উন্মাদ, জড়তা এবং যোহএভৃতি হইয়া থাকে | 

0. * আদিলীার প্রথম গন্ধিচ্ছেঘ ঘঃ পক ব্খা॥ স্ক। 

আর . 



তি নি 

ম ০ 

| মধ্য । ২ পরিচ্ছেদ |] ভ্ীচৈতনাচরিতাস্কত। নি 
আপনে করি অঙ্গীক।র, গেই.-তিন বস্তু আব্বাদিল॥ ৪২॥ খ্সাগনে 
করি আ।শ্ব।দনে, শিখাইল তক্তগণে, প্রেম চিন্ত।মণির প্রড়ু ধনী। মাহি 
জানে স্থ।নাস্থ।ন, যারে তারে কৈল দন, মহাপ্রভু দাতাশিরোম্ণি ॥ ৪৩। 
এই গুপ্ত ভাবসিদ্ধু, ব্রহ্ম। না পায় যার বিন্দু, হেন ধন -বিলাইল মং; 
সারে ॥ হেন দগালু অবতার, হেন দাঁতা নাহি আর, গুণ কেহ নারে র 

বর্ণিবারে ॥ ৪৪ ॥ কহিবার কথা নহে, কহিলে কহেন! বুঝায়, হেন 
০০ ৯ সপ পাত পাশাপাশি শপ ও পাশপ্পপাশিপাশ ৮ কীাপিস্সিও 

তিন স্বয়ং ক্রীরাপার মুখ্যভাব অঙ্গীক।র করিয়! দেই তিন বস্ত আঙ্গা- 
দন করিলেন ॥ ৪২ ॥ | 

মহা এরভু গ্রেমরূপ চিন্ত।মণির ধনী এবং দতার শিরোমণি, আগনি' 
আদান করিয়া ভক্ত সকলকে শিক্ষ। প্রদান করিলেন, তথা স্ই।না্ছান 

বিবেচনা না করিয়া যাহ।কে তাহ।কে দান করিলেন ॥ ৪৩ | 

এই গুপ্তভাব সিন্ুম্মরূপ, ব্রশ্গা। যাহার বিন্দু প্রাপ্ত হইতে পারেন, 
নাই, এসন ধন যিনি সংগ।রে ' বিতরণ করিলেন, স্বতরাং ইহ!র তুল্য 
আর দাতা কেহই নাই, ইহার গণ কেহই বর্ণনা করিতে পারেন ন অর্থাৎ 
কাহারও সাধ্য নাই ॥ 8৪ ॥ 

গৌর।ঙ্গের যেরূপ আশ্চর্যা লীলা তাহা বলিপাঁর কথা নহে, কলি 
রর লেও কেছবুঝতে পারে না, তলে শ্রীচৈতন্যদেব ফাঁছার প্রতি কপ! 

| 
ূ 

২৯ শমী ৯৫ পাত ৮ শশীশিীশীিিিস্পিস্পজ। শী পিপিপি হৈ রি মে ট ৃ 

্রীাধায়াঃ প্রণয়মহিম। কীনৃশে। বান়ৈবা- 

শ্বাদে] যেনাস্ত,»সধুরিমা কীদৃশো বা সদদীয়ঃ | 
সৌখ।ং চ।স।] মদনু ভবতঃ কীদৃশং বেতি লোনা, 

তস্তাবাঢ।ঃ সম্গনি শীগর্তসিদ্ধৌ হরীনদুং॥ ৬॥ , 
প্ররাধার প্রণয়ের মহিমা অর্থাৎ সাহাম্মম কিরূপ ও আমর অন্ত সুরমা র্থাৎ 

মাধুরাহিপয়। শ্ররাধা যাহ! প্রেম্ধার আশ্বাদন করেন, “সেই ধু্থাডিশহ বা. ফ্নি্প এবং | 
| আমার অন্থতষ হেহু ভীরাধায়' যে সখোদর হয়, সেই স্খই বা] কেমনী। এই তিন বিষয়ের | 

| লাভ ছেডু ই্ররাধার তাবধুক হই] ল্গীগর্তসসুদ্রে কধরগ চর আ।বিছুতি হইলেন ৬ । 1 



ঃ ৃ পা 5৬ 

প্রীচৈতন্তচরিতায়ুত | ্ মধ্য। ২ পরিচ্ছেদ | 

1 চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ । সেই সে বুঝিতে পারে, চৈপর্যের কলা যারে, 
1 হয় তার দামদাসের লগ ॥ 8৫ ॥ চৈতন্যলীল। রত্বপ।র, স্বরূপের তাগার 

1 তির্ঠে। ধুইল] রঘুনাথের কণ্ঠে । তাহ। কিছু যে শুনিল, তাহ! এই বিব- 
নিল) ভজগণে দিল এই ভেটে | ৪৬ ॥ যদি কেহ হেন কছে, গ্রন্থ ফৈল 
1 ফোকময়ে, ইতরজন নারিবে বুঝিতে । এ্রভুর যেই আচরণ, মেই করি 

| বর্ন, সর্ববচিত্ত নারি আরাধিতে ॥ ৪৭ ॥ নাহি কাথা স্ববিরোধ, নাহি | 
কারে। অনুরোধ, সহজ বস্তু করি বিবরণ ষদি হয় র!গত্েষ, তাহা হয়| 

| আবেশ, সহ বস্তু ন| যায় লিখন 18৮॥ যে ব| নহি বুঝে কেহ, শুনিতে 
পপ শশী 

"| হরেন, তিনি মাত্র বুঝিতে পারেন এবং তাহার টৈতন্যদাসের দাসের 
[সঙ্গ লাভ হয় ॥ ৪৫॥ 

চৈতন্যলীল] রত্বের ন।রস্বরূপ, ইছা স্বরূপগোস্বামির ভাগুার) এই 

“ম্বরূপ গেস্বমী প্রীরঘুনাথদ।লগে।ম্ব(মির কণ্ে র।খিয়।ছেন, আমি সেই 
্ীরঘুনাথের নিকট যাহ! শুনিলাম, তাহ।র এই বিবরণ করিলাম, ভক্ত- 

গণের নিকট ইহ।ই উপহারস্বরূপ প্রদান করিতেছি ॥ ৪৬ ॥ ূ 
যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কহেন, গ্রন্থ শ্লেকময় হইল, ইতর লেকের 

বোধগম্য হুইবে না, কিন্তু মহা প্রভুর যাহা অ।চরণ, আমি তাহ।ই লিখি- 

|! লাম, সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে আমর সাধ্য নাই ॥ ২ 

(কোন স্থানে আগার বিরোধ নাই, আমি কহ।রও অধীন নহি অর্থাৎ 

কাহারও অনুরোধ পরবশ হুইয়া কার্যয করিতেছি না। সহজ বস্ত অর্থাৎ 

1 অনায়ামে বোধগদ্য খিষয়ের বিবরণ করিতেছি । যদি. ইহাতে আমার 
অনুরাগ অথব। দ্বেষ হয়) তাহা হইলে তাহাতেই আবেশ হইবে ম্তরাং 

)সধ বস্ত লিখিতে আমি সমর্থ হইৰ না (ক). ৪৮.॥ 7 | 
থে ব্যক্তি বুঝতে পাঁরে না, সেও র্ অন্ভুত, চৈতন্যচয়িত, অব ৃ 

কে হাহায় ওকি অনুরাগ থাকে অথব| জোধ খাকে তাহার মনটা ধা হর সা | 



হয়) তবু কৈছে বুঝে ত্রিডুবন। ইহ! প্লেংক দুই চারি, তার ব্যাখ্যা 

ছ্তি হইবে ॥ ৪৯। 

বনের জন কিরূপে বুঝিবে ? আমার এই গ্রন্থে ছুই চারিটামাত্র শ্লৌক, 

তাহার ব্যখ্যা আবার ভাষ।তে করিতেছি, সমুদয় লোক কেনন৷ 

বুঝিতে প|রিবে অর্থাৎ অবশ্যই কলের বোধগম্য হইবে ॥ ৫০ ॥ 
০ এ সাহা স্ড /স্থা৮০০০৮-০্লস্স্স পপ সপ লিরিা আবু টাচ 

যদি মহাগ্রভু আমর গ্রতি কৃপ। করেন, তাহা হইলে শেষণীল। বিস্তার- 

ূ রূপে বর্ণন করিব ॥ ৫১ ॥ | ্ 

আমি বৃদ্ধ এবং জরায় (বাদ্ধক্যে) অতিশয় কাতর, আমার মনে 

| কিছু স্মরণ হইতেছে না। আমি চক্ষুতে দেখিতে পইতেছি, না|! এধং |. 
রা 

কি ক্সভুত চৈতন্যচরিত। কৃষে। উপজিবে প্রীতি) জানিবে রসের রীতি): 
শুনিলে হইবে খড় ছিত ॥ ৪৯ ॥ ভাগবত প্লোকময়, টীকা তার, সংস্কৃতি রর 

ভালটী মন্দ হঁয়। কারণ অনুরাগে ও ক্রোধে চিতকে তদুগত করিজা দে অভাগ ও মেষ- 
রা হইলে সহজ বড় বরন! হয়। অন্যথা হয় না॥ রি 

মধ্য 1.২ পরিচ্ছেদ |] শ্ীতৈতত্চরিতাসৃত.। ৮১ 

ত1য। করি, কেন না বুঝবে সর্বজন ॥ ৫০ ॥ শেষলীলার সুব্রগণ, ফৈল | 

কিছু-বিবরণ, ইহ! বিস্তারিতে চিত্ত হয়। থাকে ঘদি আম়ুশেষ, বিস্তার্িব 
লীলাশেষ, যদি মহাপ্রভুর কপ হয় ॥ ৫১1 আমি বৃদ্ধ জরাতুর) 

লিখিতে কাপয়ে কর, মনে ফিছু স্মগণ ন। হয়। না দেখিয়ে নয়নে)! 
না শুনিয়ে শ্রবণে, তবু লিখি এ বড় বিল্ময় ॥ ৫২॥ এই আন্ত্যলীল! পু 

করে, তাহ। হইলে তাহ।র শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি উৎপন্ন হয় এবং পে ব্যক্তি | 

রসের রীতি জানিতে পারিঝেষ্টি তাহার চৈতন্যচরিত শ্রবণে পিসি 

শ্রীমস্ত।গবত শ্লোকময় এবং তাহ।র টীক।ও সংস্কৃত হয়, তখ।পি ব্রিতু- | 

মহা ্রভুর শেষলীল।র যে কিছু সুত্র বর্ণন করিয়াছ্ছি, এস্থানে তাহ।র |. 

বিস্তার করিতে অভিশ্লাধহইতেছে। যণ্দি আমার কিছু শেষ আয়ু এবং | « 



শ্রীচেতন্তচয়িতাম্বত, [মধ্য ।:২ হি &7্ 
শপ 

| সার, পুত্র মধ্যে-বিস্তার, করি কিছু করিল বর্থন। ইহ মধ্ে মরি, যে, 
বর্মিতে নারিয় তবে) এই লীল। ভকগণ ধন ॥ ৫৩॥ মঙেফেপে এই.সুত্রঃ 

্ কৈ ঘেই ই্হ ন। লেখিল, আগে তাহা! করিল পিচার। যাঁদ: তত 

বা দিন-্জীয়ে মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে, ইচ্ছ। তরি করিব বিস্তার টু 

[ ছে।ট বড় উক্তগণ, বন্দে। সবর শ্ীচরণ, মবে মোর করহ সন্তোষ। 

(স্বরূপ গোম।ঞ্রির মত, রূপ রঘুণাথ জানে যত, তাহ! লিখি নাি 

: মোর দেয় ॥ ৫৫ ॥ ভ্রীচৈতন্য নিত্যানম্দ, অদ্বৈতাদি ভক্ততবৃন্দ, শিরে 
| ধরি লবার চরণ।,শ্বরূপ রূগ সনাতন, রুখে টি রি 

কর্ণে ক্ছি ঠা পাই নি) তথ।পি মে দেবো, হা অতি- 

গাম্টর্ধয ॥ ৫২ ॥ র্ রী 

মহাপ্রভুর এই অন্ত্যলীপা অতি মধুর এবং ইহা ভক্তগ.ণর ধনস্বরূপ, 
ইহ।র মধ্যে যদি আমার মুত হয়, তাহা হইলে আ।র বর্ণশ কারাতে 
গাব ন, এজন্য সূত্র মধো কিপ্িৎ শিস্তাঁর কণিয। বর্গন করিয়।ছ ।৫৩ 
আদি সংক্ষেপে অন্তযণীপার সূত্র করিঘ।ছি, ইহার মধ্যে যাহা খাহা 

লিখিত হয় নাই) পরে তাহার বিস্তার করি। যদি আমার তত দিন 

1 জীবন থাকে) আর যদি জাগার প্রতি মহ।গ্রভূর কৃপ! হয়, তাহা হইলে 

1 এই অন্তালীলা ইচ্ছ। পূর্ণ করিয় বিস্তার কবিব ॥ ৫৪| 
|. ছোট বড় যত ভত্তগণ অ।ছেন, অসি উ।হাদিগের চরণ বন্দন করি) 

[সাহারা সকলে আমার প্রতি মন্তুট হউন, জ্রীরূপগোস্বাশী ও রযুলাথদাস 
 গো্ধামী যত অবগত আছেন, অ।মি ত।হ।ই লিখিতিছি, ইহাতে আমার 
ওক দেষ নাই ॥৫৫॥ ২" | | 
চা “ক্রীচৈতন্য, জীনিত্যানদ্দ এবং বৈ যত ভক্তগণ আছেন, | 

1 আদি ইইাদিগের চরণ মন্তকে ধারণ করি এবং স্বরূপ, রূপ, সনাতন ও 
১] 2 

৮ ধারী) 5 

ছি 9 
৯৭8. রি 

শর্ত ॥ 

5 $ ০১:০০ ৯৯৯৯৯ 



হ ্ ৪ রি 

চপ 

গধ্য |. ২ পরিচ্ছেদ |] শ্ীচৈতনাচরিতা মৃত । ৮৪ 
০টি পিপি শশিপীশিশীল ৩ পিপাসা সপ সাপ 

২ পাপী সপ পপপি সস 

গম্তকতৃধণ ॥ ৫৬ ॥ পাঞ। য।র আজ্ঞা ধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ), রনী... 

ভগ মুখ্য হপিদ।স। চৈঠন্যদিলাস দিন্ধু, কল্পলোলের এক বিন্দু, তার |. 
কণ1 কহে কৃষদান ॥ ৫৭ ॥ 

॥%] ইতি শ্রীচৈতন্যচরিত।য়তে মধ্যখণ্ডে অন্ত্যলীল সুত্রবর্ণনে 
প্রেমোশ্মাদপ্রলাপণর্ণণং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥%॥২॥%॥ 
পপ পক পল পাপ পাপ পাপী পাপা স্পেস াস্পিকপাসত পাপীপপসপীসপী পাপী শত ৭৭ তপতি সত পাও পিপিপি ৮০০০০ এ ০ বা ও ৮... ০ ৭ পপি শী নীট | পিল শতশত শি পোপ পপ পি স্পা হা 

বির পেস পিপাসা পিপি: ৬ শা পিল াটিতা ও শা? শট শসা ৩০ ২ 37 পপ তি শীত পতি ২ ৮ ২০৭ ০ এ ট22282৮ 
০৮ শীটি শী শিস ৯৮ শি পিসিপিশ পিপি 

| ঝঘুনাথ ইই।দিগের শ্রীচরণর ধুণী মন্তকে ভূষণ কার ॥ ৫৬ ॥ * 
আমি ধাহাদের আজ্ঞ।রূপ.ধন গ্রাণ্ত হইয়াছি, গেই মকল বন্দা- 

বনের বৈধবগণ এবং তী!হাদিগের মধ্যে এধান হরিদাস এই সকলকে 
বন্দনা করিয়া চৈতন্যবিল।সরূপ শমুদ্দরের তরগের বে এক নদ কষঃ- 
দাস ক।হ।রই কণ।মত্র কহিতেছে ॥ ৫৭ ॥ 

॥ %* ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতা্বতে মধ্যখণ্ডে প্রীরাসনারায়ণবিদ্যা, 
রত্ুকৃত চৈতন্যচরিতা মুতটিপ্লনীতে অগ্তযলীপ। সুত্রবর্ণনে প্রেমোনম্ম।দ- 
গ্রল[পবর্ণনন।মক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥%॥২॥%।॥ 

. 
মা ॥* ॥ ইতি মধাথ?ও সংগ্রহটাক॥1ং গিতীয়ং পরিচ্ছে্ঃ ॥ * ॥ 

ূ 
| 
ৰ 

| 
| 

| 

ঠ সপ কপ এ 



'জ্চৈতন্থচরিতাম্বত। 
মপালীলা। 

৯৯7 ২৬০ 

তৃষ্ঠীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ। 

ন্য।সং বিধ।য়ে!ৎ গ্রণয়োহথ গোৌরো।, বৃন্দ।বনং গন্তমন। ভ্রম|দ্যঃ | 

রাঢ ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িস্বা, ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোহন্মি ॥ ১ ॥ 
জয় জয় ক্রীচৈতন্য জয় নিত্য।নন্ন। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত- 

বন্দ ॥২| চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘম।স। তার শুর্লপক্ষে প্রভূ করিল 

| সাদ ॥ ৩ ॥ সন্নযান করি প্রেম।বেশে চলিলা বৃন্দাবন রাটরদেশে তিন, 
- সপ ১৮ স্পা শিস্াশীীপি তত রুপা নিত ২ ও পপি শীপীপা শিস ৭ শীপাপিপছপ - ০৮ পচ ০2 

মাং বিখারেতি। যঃ শাশ্বিপুরীং ভি গন্ব। | ইহ পা্িপুর্া, টহ সহ লল।স 
বিলপিভধান্ ত' গৌরং নতোশ্বীতান্বয়ঃ। স কথভ্ৃতঃ সন্ শান্তিপুরীং গন্থা ললাস তত্রাহ 
নালং বিধায়েতি। ন্য।সং বিধায় সংনাসং কৃতা উতপ্রণয়ঃ সন্ বৃন্দাধনং গন্তনন| শ্রমাৎ 

প্রেমটববশাাদ্ধেডোঃ রাছ়ে রাঢ়ুদেণে ভ্রমন্ সন তথ! ॥১. 
হি 

শনি মঙ্গল বিধানপূর্ববক অতিশয় প্রণয় পরতন্ত্র হইয়। বৃন্দ।বন গমন 

| করিতে ইচ্ছুক হও ভম অর্থ।ৎ প্রেমবিবশত1 হেতু রাটদেশে ভ্রমণ 

| করিংত করিতে শান্তিপুরে আগমন করিয়া তথায় ভক্তগণের সহিত 
| বিল।ম করিতেছেন, সেই শ্রীগৌর।ঙ্গদেবকে আমি নমস্কার করি ॥ ১॥ 
. শ্রীপচতন্যের জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্য।নন্দের জয় হউক এবং 

ই।অবৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দের জয় হউক ॥ ২॥ | 

২. মহীপ্রডুর বলের চবিবশ বৎসরের শেষ যে মাঘমান তাহার গুরু- 

| পক্ষে মহাএডু সম্াসাশ্রম অবলম্বন করেন ॥ ৩ ॥ . 
11 মহাপ্রভু স্যস আশ্রম অবলম্বন করিয়া, প্রেমাবেশে যখন ্দা- 

শেপ পপ সত ০ আপা 
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78 ছে 

৮ 

মধ্য | ৩ পরিচ্ছেদ | ৷ রনির, |. ৮৫ 

দিন করিল। ভর ভ্রমণ ॥ এই শ্লোক পড়ি রন ভাবের আবেশে । জিতে 
পবিত্র কৈল পব রাঢ়দেশে ॥ ৪ | 

তথাহি শ্্রীভ/গবতে একা দণন্কন্ধে ২৩ অধ্য।য়ে ৫৩ ষ্টৌ।কে 
উদ্ধনং প্রতি প্রীরুসেণক্রং ভিক্ষুকবচনং। 

এতাং লম।স্থ।য় পরাস্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্নাতমৈমহত্তিঃ | 
অহং তরিষ|মি ছুরন্তপারং তমো যুকুন্দাত্বিনিষেবয়ৈব ॥ ইতি ॥৫॥ 
প্রভু কে সাধু এই শিক্ষুর বচন। মুকুদ্দসেবায় রতি কৈল নির্ধা- 

রণ । পরাত্মনিষ্ঠ।মাত্র বেশ হয় ধারণ*। মুকুদ্দ.ললা॥ হয মংশারতারণ ॥৬ 

ূ 

| 
ৰ 

পারিস ক. 

৬৮ পপ শশী 

ভাবার্ঘদীপিকায়।ং। ১১। ২৩। ৫৩। অতোহহমপানটয়ব রা তরিষমীত।। 
এতামিতি। সোহহমিতান্বয়ঃ | নহ্বিয়ং নিষ্টৈব কথং ভবেভুজাঁহ মুকুন্দেতি ॥ ক্রমসন্দর্ডে । 

তদেষ। চ মম পরাবনিষ্ঠা ভীমুকুনা।জিিনিষেবণং বিন! পোপদ্রনৈব জাঙা। যদীদুশো নান, 
বিচারে।ইপি তনিষ্ঠায়ামুপদ্রন এবেতস্থে তন্সিষেবামবলটষ্থাব বালক এক্ামিতি। তক্বাস্ধ এ 

| সাধ্বেবোক্তং খতে তন্ধর্দনির তানিভি শ্রীভগবতো ভ।বং ॥ ৫ ॥ 

ধন যাত্রা করিয়! তিন দিবস রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেন, তখন মছাগরড়ু এই 
শ্লোকটী পাঠ করিয়। ভ্রমণ করিতৈ করিতে সমস্ত রাঢ়দেখশকে পধিজ্র 
করেন ॥ ৪ ॥ 

জ্ীমন্ত।গবতের এক।দশক্কন্ধ ২৩ গগ্য।য় ৫5 শ্লেকে | 
উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃসেরর উক্তি ভিক্ষুকের বকা যথা ॥ ূ 

 পু্দতন মহর্ষিগণকর্তৃক উপদিষ্ট এইরূপ পরাসনিষ্ঠা অবলম্বন করতঃ]: 
মুকুদ্দচরণান্ুজ সেবা।র। আমি ঘোর তমোরূপ মং সর বির উ্লীণ 
হইঘ ৫1 
মহাপ্রভু কহিলেম, ভিশ্টুকের এই ব।ক্য' সাধু অর্থাং উস যতি- 

: | দিগের মুকুদ্দসেবাই মির্ঘারণ করিয়ীছেন, পরাস্থানিষ্ঠ য় 'দির্মিতই.কেধল 
| মার বেশ ধারণ, কিস্তু মুকুন্গসেবাতেই সংসার, উততী্ হইয়াাকে ॥৬। |. 



৮৬ জচৈতন্যচরিতাস্কৃত। 1 সগ্য |. ২ পরিজ | 
পলা, পপি িশীশিটিশীশিশিশিশিটিশি শশী তিশা িিশিপাশীপাশিশিশি শিশির পেপসি 

1. মেই বেশ কৈল এবে বৃদ্দাবন গিএ | কৃষ্ণনিষেবণ করি তে 
বমিঞা ॥ ৭1 এত বলি চলে গ্রভু গ্রেমোন্ম।দের -চিহ। দিগ্বিদিগ্ 

| জ্ঞান নাহি কিবা রাত্রি দিন ॥ নিত্যানন্দ আচার্য্যরতু ুকুদ্দ তিন জন। 

তৈ 

ূ তে হরিনাম ॥ ১০ ॥ গুপ্তেতা সবারে আনি না নিত্যানন্দ 

প্রভু গাছে পাছে তিনে করেন গগন ॥৮॥ যেই যেই প্রভু দেখে সেই 

গে লোক। প্রেমাবেশে হরি বলে খণ্ডে ছুঃখ শোক ॥৯॥ গোপ- 
বালক সব গ্রভুকে দেগিএ। হরি হরি বলি, উঠে উচ্চ করিয়া ॥ গুনি 

| তা ননার নিকট গেলা গৌরহরি। বোল বোল বলে সবার শিরে হস্ত 

ধরি ॥ ত| সবারে স্তৃতি করে ভোগর! ভাগ্যব।ন্। কৃত্্থ করিলে মোরে | 

পেশী পিস্ীপীপপ পপ, ৯ পিতা শিপ ীশীটিশিিশীপপীন্পাল পপ সপন ৯ শা শপ পিপাসা 
৮৮৮৪৮৯৮৮ প জাজ  *পিপপাস্পপীপ জস্ট -পি  প প পা্পাপিপপিপা পাপা 

ধু 

আম্মি গেই পরাস্িষ্ঠায বেশপারণ করিয়।ছি, এক্ষণে বৃম্দ।বন গা | 

নির্জনে উপবেশন করত কু্সেব। করি ॥ ৭॥ ৃ 

এই বলিগ! মহা এভু প্রেসে।শ্ব।দে গগন করিতে লাগিলেন, তৎ- 

এফালীন তাহার দিগ্ বিদিক্, কি দিবা কি রাত্রি, কিছুই জ্ঞান ছিল-নলা, 

এন্বি্যানন্দ আ।চারধ্যরত্ব এবং যুকুন্দ এই ঠিন জন. মহাগ্রভূর পশ্চ1হ | 

1 পশ্চাৎ য।ইতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ পু 

এঁ সময়ে যে যে লক মহা গ্রভূর দর্শন করিল, তাহাদের ঢুঃ খগকল ল্. 

[খিল এবং তাহ ছরিবোল হরিবোল বলিতে লাগিল ॥ ৯॥ 

রা ভুরি বলিতে ,ল।গিলে, গৌরহরি হরিধ্বনি শ্রবণে তাঁহাদের নিকটগমর- 

1 পূর্বক তাহ।দের মস্তকে হস্ত ধারণ করিয়। কহিলেন, তোমরা! ছবি বল 

রি বল এবং ত।হাদিগকে, স্তব করত. কৃিলেন, তোমরা. ভাগ্যবান | 
রর এ পি. 

2 ক তি রেস উস তত 

*অনস্তর গপব।লকমকল মহ। ্রড়ুকে দর্শন করিয়া উচ্চচ্র়ে হরি, 

যাকে হরিনাম গুনাইয়া, কৃতার্থ করিলা॥১৯॥ : 

নন নিত্ত্য।নন্দ প্রভু গোপনভ।বে এ স্কল বারককে: আবি | 



| শিখাইল সন।কারে কায! প্রবন্ধ ॥ বম্দবন পথ প্রভূ পুছেন তে।মারে। 

গঙ্গাতীর পথ তবে দেখাইহ তারে & ১১॥ তনে গ্রভু গুছিলেন শুন 

৷ শিশুগণ | কহ দেখি কোন পণে যাব বৃন্দাবন ॥ শিশুমব পঙ্গাতীর গথ 

দখল । গেই পথে আনেশে গ্রভু গমন করিল ॥ ১২॥ আঁচার্ধ্য-' 

রত্বেরে কহে নিত্য।নন্দ গে[সঞ্চি | শীগ্র যাহ তূমি অদ্বৈত আচার্ষেযের 

ঠঞ্চি ॥ প্রভূ লৈয়া যব আগি তাহার মশ্দিরে। মাবধানে রহে যেন 
নৌক। লঞ। তরে ॥ তবে নপদ্বীপে ভুমি ফরিহ গমন। শচীগহ লঞ। 

অ।ইল সব ভক্তগণ ॥ ১৩॥ তাঁরে পাঠাইয়া নিত্য।নন্দ মহাশয়। মহা- 

প্রভৃর অ।গে আণি, রী ধরি ॥ ১৪ ॥ গর কহে শ্রীপাদ তোমার 
২ তি ৩টি শশী শী শি াশিাস্পীাা শিপ পো” পপ পপ পপ পা ০২ - ০প পক শি াশিসপস্পি নি পাশপাশি এিশিশাত্ীটি ৬ স্পা 

এইরূপ শিক্ষা গ্রদান করিলেন যে, যখন [শা প্রস তো।ম।পিগকে বৃন্দা- 

বনের পথ জিজ্ঞস। করিবেন, তখন তে।মর। তাহাকে গাতীয়ের পথ 

মধ্য | ৩ পরিচ্ছেদ |] স্রীচৈতনাচরিতাসৃত। ৮৭ 

€ 

দেলাইয়। দিও ॥ ৃ , 

তৎপরে মহাগ্রভূ বালকদিগরকে লিজ্ঞাস। করিলেন, অহে শিশু- 

গণ! বল দেখি কোন পথে বৃন্দাদন গমন করিব, শিশু কল মহা প্রভুর 

এই ব।ক্য শ্রবণ করিয়া উহাকে গঞ্গাতীরের পথ দেখাইয়া দিল, মহা. 

গ্রভূও প্রেমাবেশে মেই পথে গমন'করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ 

অনন্তর নিত্যানদ্দগো স্বামী অ।ুর্ধ্যরত্বনমে একজন ভক্তকে কছি- 

লেন তুমি শী অদ্বৈত আচার্ষোর নিকট গগন কর), আমি মহা পরুকে | 

লয়! তাহার গৃছৈ যাইতেছি, তিনি যেন সাবধানে নৌকা] লইয়! গা 
তীরে অবশ্থিত থাকেন ॥ এ 

তৎপরে তুমি নবদ্ধীপে য।ইয়! শচীমাতার লিত ভ সকলকে 
লইগ! আইপ ॥ ১৩॥ ” 

এই বলিগা আচ।ধ্যরতবকে প্রেরণপূর্ববক মহাগ্রড়ুর মম্মুথে আগ্মন, 
করত ০৪০ দান করিলেন ॥ ১৪ ॥ | 

র্ তত: | ৃ  ্ রি 



পর 

7 

£ 7  শীচৈতগ্ঘচরিভান্থত | [মধ্য। ৩ পরিচ্ছেদ । | 

কাহা আগমন। প্রীপাঁদ কহে তোঁমা' সনে যাব বৃন্দাবন ॥ ১৫॥ প্রড় 
কহে কত দুরে আছে বৃন্দাবন । তেঁছে। কছেন কর এই যমুন। দর্শন ৪১৬ 

| এত বলি তারে নিল গঙ্গা-সম্গিধানে । আবেশে প্রভূর ছৈল গঙ্গায় যমুন! 
| জ্ঞানে ॥ অহ! ভাগ্য যমুনার পাইল দূরখন। এত বলি যমুনারে করেন 

স্তবন ॥-১৭॥ | . | 
তথাহি চৈতন্যচক্দ্রোদয়নাটকে গঞ্চমঙ্ে 

১৩ হ্লোকে স্তৃতিবাক্যং ॥ 
চিদানন্দভানোঃ সদ| নন্দসূনোঃ - 
পরপ্রেমপা।ত্রী দ্রবত্রক্ষগঞাত্রী। 

কু 

চিদানন্দেত্তি। ভাশমুপুত্রী হুধ্যকনা। যমুন! নোংম্মরকং বপুঃ সদা পবিত্ীক্রিয়াৎ শুদ্ধং 

করোতু । যমুন কথনৃত|। নন্দহথনোঃ শ্রীক্ঞ্চস্য পরপ্রেমপাত্রী পরমপ্রেমাম্পদং। পুনঃ কথ' 

ৃ সভৃতা । দ্রবস্রন্মগাত্রী চিন্ময়জলরূপেণী বস্থিতা অতএব অঘাঁন।ং গাঁপানাং লবিত্রী ছেত্রী । জগৎ 

ক্ষেমধাত্রী অগতাং ষঙ্গলবিধাত্রী। নলাসুনোঃ কথস্ভৃতপা চিদানন্দভানোশ্চিচ্চাসৌ আনন্দ 
পাট 

সস্প ৯ পাটা পিপিপি স্পা শি শিপ পপ 

তখন মহাগ্রভূ জিজ্ঞানা করিলেন, শ্রীপাদ! আপনার কোথায় 

আগমন হইতেছে, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ কহিলেন, আমি আপনার সঙ্গে 
'ুজ্দাবন গমন করিব ॥ ১৫ ॥ 

মহাপ্রভু জিজ্ঞ/স| করিলেন, কিতদুরে বন্দবন আছে, নিত্যানন্দ 

কহিলেন, এই যমুন। দর্শন করুন ॥ ১৬ ॥ | রা 
"এই বলিয়া যহাগ্রভুকে গঙ্গার সম্নিধানে আনয়ন করিলে, ভাবা- 

বেশে মহাপ্রভুর গঙ্গায় যমুনা জ্ঞান হইল এবং কহিলেন, আমর কি 

(সৌভাগ্য ! আমি যমুনার দর্শন প্রাপ্ত হুইলাঁম, এই বলিয়া যযুন|কে 
স্ব করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ ৭ পি? 
ৰ « তথাছি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের পঞ্চমাঙ্থে 
ও ১৩ শ্লোকে স্ততিবাক্য যথ| ॥ | 

-. ফিনি চিন্ময় আনন্দ প্রকাশক নন্দনগুনের প্রেমাপাত্রী। যিনি চিন্ময় 

'. ক্বরূণে অবস্থিতা, সবতরাং যিনি পাপষ্কলের ছেদনকভ্রী, এবং ঘিনি 
৪ +7 ১] 

৮ 

মি ্্ ১০:4০ পি পাত পিল ০7 . 
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সত ॥ লি 
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মধ্য । ৩ পরিচ্ছেদ] শ্রীচৈতম্যচ়িতামৃত | ূ ৮৯ 

অথ।ন।ং লবিত্রী জগতক্ষেমধাত্রী 

পবিত্রীক্রিয়ানে! বপুখিত্রপুজী ॥ ইতি ॥ ১৮॥ 
এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গান্নান। এক কৌপীন নাহি দ্বিতীয় | 

পরিধান ॥ ১৯ ॥ হেন কালে আচার্য্য গোপ|ঞ্রি। 'নৌকাতে চড়িঞা। | 
আইলা নৃতন কৌপীন বহির্বান লঞ্চ ॥ ২০ ॥ অগে অপি রহিলা 
আচার্য্য নমস্করি। আচার্ধ্য দেখি বলে গোস!ঞ্রিখ মনে সংশয় করি ॥ | 
২১॥ তুমি ত অদ্বৈত গোগ।ঞ্রি ইহ! কেনে আইলা। আমি রন্দাবনে 
জি কেমতে জ।শিলা ॥:২২ ॥ আচার্য্য কহে তুমিরাহা তাহ! বুন্দ।বন। 
গোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন ॥ ২৩॥ প্রভূ কহে নিত্যানন্দ 

শ্চেতি চিদানন্দ;ঃ স এব ভাঙ্কুঃ গ্রকাশকঃ। অর্থাং ভল্তানাং শ্বান্নভবরূপ-পরমপ্রেমানন্দ- | 
প্রকাশকত্তেন অজ্ঞানতমোনাশকসোতি তা ৎপর্যযার্থঃ ॥ ১৮ 

জগতের মঙলবিধায়িনী, সেই সূর্ধ/পুজী যমুনা সর্বদা আমদের দেহ 
পবিত্র করুন ॥ ১৮॥ | 

এই বলিয়া! দহা প্রভু নমস্ক! পূর্বক গঙ্গাক্সান করিলেন, মহাপ্রভুর 
একমাত্র কৌপীন, দ্বিতীয় পরিধান নাই ॥ ১৯। 
 এমত লময়ে অদ্বৈতাচার্ধ্য গোস্ব'মী নৌকায় আরোহণ করত নূতন 

কৌপীন ও বহিবল লইয়া! আগমন করিলেন ॥ ২০ ॥ 
অদ্বৈতগোন্ব!মী মহাএভুকে নমস্ক'র করিয়া অগ্রে দণ্ডায়মান হইলে, | 

আহাথভু আচার্ধাকে দেখিয়। মনে সংশয় করত কহিলেন ॥২১॥' 
আপনি ত অবৈতগে।ম্ব।শী, এস্থানে কি জন্য আগমন করিলেন, 

আমি বৃন্দালনে আছি, অপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন ॥ ২২ ॥ | 
এই কথ। শুনিয়। অদৈত আচার্য কহিলেন, প্রভো! আপনি, বৈ (১. 

স্থানে থাকেন, দেই স্থানই রন্দাবন হয়) আম।র ভাগে; আপনার গঙ্গা 
তীরে আগমন হুইয়।ছে ॥ ২৩। 

হি ূ ছু 
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হা সপ পিস 
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(গামারে বঞ্চিল।। গ্গতীরে নি মেরে যমুন। কছিল। ॥২৪ ॥. 
| আচার্য্য কহে মিথ্যা, নহে শ্রীপাদবচন।. যমুন।তে সান তুমি করিলা 

| এখন। গঙ্গীয় যমুনা ঘছে হইয়া এক ধার। পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্বে 
গঙ্গ।ধার ॥ ২৫ ॥ পশ্চিগ ধারে যমুন। বহে তীহা কৈলে ম্নান। আর্জ 

কোৌপীন ছাড় কর শুষ্ক পরিধান । ২৬॥ প্রেমাবেশে তিন দিন আছ] 
৭ উপধ।স | অজি মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বস ॥২৭ ] এক মুষ্টি অগ্ন 
| মুঝ্ঝি কর 1ঞাছে! পাক । শুক রুখ| ব্যঞ্জন এক সুপ ওর শাক ॥ ২৮ ॥ 

ৃ এ বলি নৌকাঘ চঢ়।ই নিল নিজ ঘর। পাদপ্রক্গালন কৈল আনন্দ 
রগ 

পপ প বরপ্া -. পপ লে অত 2: এ পাপ সপ 

. তখন মহা গভু কহিতে লাগিলেন, নিত্যানন্দ বঞ্চন।পুদিক আমাকে 

| গঙ্গাতীরে অনিয়া যমুনা কছিপেন ॥ ২৪ ॥ : 

'অদ্বৈত আচার্য্য কহিলেন, শ্রীপ।দ নিত্য।নন্দের ব।ক্য মিথ্য। নহে, 

পনি এখন যমূনাতে স্নান করিলেন, যে হেতু গঙ্গা এক ধার হুইয়। 
যমুন। প্রব।হিত হইতেছেন, ইই।র পশ্চিম, দিকে যমুনার ধাগা ও পুরব- 
দিকে গঙ্গার ধ।রা যাইতেছে ॥ ২৫ ॥ 

| গঙ্গার পশ্চিম ধারে যে যমুন। প্রবাহিত হই.তছেন, আ।পনি তহ।তে 
ন্মন করিলেন, এখন আরজ কৌপীন ত্যাগ করিয়| শুদ্ধ কৌপীন পরিধান 

|. করুন ॥ ২৬॥ | রঃ 
| আপনি প্রেমাবেশে তিন দিবপ উপব।সী আঁছন, আজ আমার, 

) গৃহে আপণার ভিক্ষা, আগার খুহে গমন করুন ॥ ২৭% ৃ 
1 আমি একমুষ্টি অঙ্গ পাক করাইয়াছি, আমার বঞ্ন শুফ ও রূক্ষ, 
| একট। সুপ (দাইল) ও এক! শাক পাক হইয়।ছে ॥ ২৮॥ 

| এই বশিয়। নৌকায় আরোহণ করাইয়। আপনার গৃহে, আনয়ন" 
করত আনন্দচিতে তাহার, পদপন্ন প্রক্ষ।লন করিলেন | ২৯ ॥ 

তা 
শা 

ন্ 2 

স্টপ টপ পপ পারা পা কপ 
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অন্তর ॥২৯॥ প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্যাণী। বিষুসমর্পণ কৈপ 
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মধ্য। ৩ গারচ্ছেদ। ] শ্রীছঈচতন্যচরিতামৃত। ৯১ 
চি 

শপ পি ০. এপ নপব 

আ.ার্ধ্য আপনি ॥ 5০ ॥ তিন ঠাই ভোগ বাঢ়াইল মম করি। কৃষ্ণরে | 

ভোগ বাঢ়াইল ধাতুপন্রে ধরি ॥ বন্তিশা আঠিগ কলার শাঙ্গটিগ] | 
পতে । ছুই ঠছ গেগ বাঁট়াইল ভাল মতে ॥৩১॥ মধ্যে পীত ঘ্ৃতলিক্ত | 
শাল্যন্গের স্তূপ । চারিদিগে ব্যঞ্রম জেগ| আর মুদগ সুপ॥ সার্ক 
বাস্তুক পাক বিবিধগ্রকার । পটেল কুক্মাগু-বড়ি মাঙঈকুচু আর ॥. "রই | 

মরীচ স্বক্ত| দিঞ! বধ ফণ মুলে । অযুত নিন্দক, পঞ্চবধ তিক্ত ঝ।লে ॥ 

কোমল নিশ্বপত্র ঘহ ভাঞ্জা বার্ত।কী। পটেল ফুলবড়ি ভাজ। কুক্মাণড, 

যানচাকী ॥. নারিকেল শগ্য ছেন। শুরা মধুর । মোচাণণ্ট ছুগ্ কুম্মগ 
সকল প্রচুর ॥ মধুণান্ন বড়াম়াদি অগ্র পচ ছয় । সকল ন্যঞ্জন কৈল 

লোককে যত হয় ॥ মুর্গবঢ। মাযবড়| কলাবড়া মিন্ট। ক্ষীরপুপী নি; 

, আচার্য প্রথথে যাই পাক করিয়াছেন, তআ।চার্ধা গোন।মী তাহা 

বিষুণকে সমর্পণ করিলেন ॥ 5০ ॥ 
তৎপরে ঠিন স্থানে আমান করিখা ভোগ পরিবেশন করিলেন, 

তন্বাধ্যে মধোর যে ভেগ তাহা কৃষ্ণের গিমিন্ত ধাতুণখত্রে পরিবেশন 
করিলেন, তৎপরে বন্তিশ। কলার আ।গটিপত্রে হর্থাৎ নবোদগত পত্রের 
অগ্রভ!গে.ছুই স্থ।.ন উত্তম করিয়। ভে!গ পরিবেশন করিলেন ॥ ৩১ ॥ 

এ ছুই গ্লাত্রের মধ্যক।র পত্রে স্তুপাকার পীতবর্ণ গব্যঘুতসিত্ত 
শাল্যন্ন, তাহ!র চারিদিকে কদলীর ভোগা ব্যঞ্জন এবং মুদগনুপ (দাই) | 
ত| বিবিধপ্রকার আর্ডরক্যুক্ত ঝাস্ত'ক শাক, পটেল ও কুজ্ম।গুনটি কা, 
মানক্চ্, রাই (শর্ষপ), মরীচ, তক্তা, ফল ও মুল অমুতজয়ি এই পঞ%- 
বিধ তিক্ত ঝাল, কোমণ নিম্বপুত্রের মহিত ভর্জি ত বার্কাকী, পটেল ও 
ফুলবড়ি, কুত্মাও, মানচাকী, ন।রিকেল শগ্য ও শর্করাযুক্ত স্থমধুর. ছেনা, :. 
তথ। এচুর পরিমাণে মে।চাঁঘন্ট ও দুগ্ধকুচ্ম(গড এবং মধুর অম্্রধড়। প্রস্থৃতি 
পঁঁচ ছয় গ্রকার তল্স, আর অধিক কি বলিব লে।কে যত প্রকার ব্যঞ্জন 
হইতে পারে, তথ। মুদ্গবড়া, ম!ষ ( কল।%) বড়া, মিউবড়া, ক্ষীরপুলী 

শা শসা ীশাশিিশিসট শী সস্তা পিপিপি পাটি তি প পি পপ উর আপ 



সু 
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| কেলয যত ত পিউ ইন্ট ॥ পুদজ্লা অ ঠিন। কলার ডোগা বড় বড়। চলে 

| হালে,নাছি ডোগ্গ। জতিবড় দঢ় || পঞ্চ।শ পঞ্চ।শ ডোঙ। ব্যঞ্জীন ভরিঞ14 

তিন তৌগের আশে পশে রাখিল-ধরিঞ] ॥ ৩২ ॥ সঘৃত পাঁ়শ নব ম্বখ- 

জুখিকা ভপি। তিনপান্তে ঘণাবর্ত দুগ্ধ দিলা ধরি ॥ দুপ্ধষিড়1! কল! আর | 

[ ছুপ্ধলকৃপকী | ঘতেক করিল তাহ+্কহিতে ন| শকি ॥ ৩৩। ছুই পাশে! 
| ধরিল পব মুতৎকুগ্ডিক্তরি। ট।পাকল! দধি সন্দেশ কহিতে না পারি ॥, 
৩৪.॥ অন্ন ব্যপ্তীন উপরে দিল তুলমী মঞ্জরী। তিন জরপাত্রে স্থবাদিত 

জল তরি ॥ তিন শুভ পীঠ তার উপরে বলন। এইরূপে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ | 
[ করাইল] ভে।জন ॥ ৩৫ ॥ আরতির কালে দুই প্রভু বে।ল।ইল ॥ প্রভূ 

এবং নারিকেল প্রভৃতি যত উত্তম পিউক হইতে পারে, বন্তিশ। এঠিয়। 
কলার য।হা! চলিত বা কম্পিত হয় না, এমত দু বড় বড় ডোঙ্গাপাত্রে 

পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা যঞ্নপূর্ণ করিয়। তিন তে।গের চতুদ্দিকে স্থাপন 
করিলেন ॥ ৩২ ॥ 

-তৎপরে নৃতন-ম্বৎকুণ্ডিকা অর্থ।ৎ মৃত্তিকার গাত্রবিশেষ সধৃত 

পায়স, তিন পাত্র পরিপূর্ণ ঘন্ণবর্ত হুপ্ধ, হুখ্ধচিড়া, কল। এবং ছুপ্ধপকৃলকী - 

] প্রস্থতি যত প্রস্তুত করিলেন, তাহু। বর্ণন করিবার শক্তি নাই ॥ ৩৩॥ 

এই সমুদায় ম্বংকুণ্তিক! পূর্ণ করিয়া ভোগের ছুই পার্খে স্থাপন করি- 

(লেন। অপর টাপাকলা, দধি ও ই কত যে দিলেন, তাহা কহিতে 
শর্ত নই ॥:৩৪॥ 

গে যাহা হউক, এইরূপে তিন ভোগ প্রস্তত কেরিয়। অন ব্যঞ্জনের 
উপরে তুদসীমঞ্জরী অর্পণ করিলেন। তারে স্থুধাপিত জলপূর্ণ তিন 
জলপাত্র এবং তিন খানি পীঠের (পিঁড়ির) উপর শুভর বসন দিয়া 
আচ্ছাদনপূণিক স্থংপন করিলেন, অদ্বৈততপ্রভু এইরূপ ভোগ সজ্জা | 

| করি! শীকৃষ*কে ন।ক্ষাৎ, তোজন নি ॥ ৩৫॥ 
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সঙ্গে সবে আমি আরতি দেখিল ॥ ৩৬ ॥ ভারতি করি কৃষ্ধে করাইল ৃ 
শয়ন । আচার্য্য গে!স।ঞ্রিঃ আসি গ্রভুরে কৈল নিবেদন ॥ ॥ গৃছের ভিত্তর 

প্রভু করুন গমন । ছুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন ॥৩৭॥ মুকুদ্দ | 

টু হরিদাস দুই প্রত বেলাইল। | যোড়হ।তে দুই জন কছিতে লাগিল ॥5৮ 

মুকুন্ন কছে মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে। পাছে মুগ প্রলাদ পাব তুমি 

ঘাহ ঘরে ॥ ৩৯। 'হরিদ।ণ কহে মুগ প।পিষ্ঠ অধম। বাছিরে এক মুষ্টি | 
পাছে করিব ভোজন ॥ ৪* ॥ ছুই প্রহথ লঞ। আচার্য গেলা ভিতর ঘর। 

গ্রপাদ দেখিগ। গ্রভূর অ।নন্দ তান্তর॥ এঁছে অন্নথে ফেরে করায় 

প্রি 

-শাশাীাঁিী তি তিতা পিল পা | পতিত । শী শী পা আপ পাপী পপ) 

তৎপরে আরতির সময় মহাপ্রভু খি মিত্যাননদ প্রভুকে আহবান 

করিলেন, তাহার। ভক্ুগণের মছিত আগমন কিয়া আরাত্রিক দর্শন 

করিলেন ॥ ৩৬ ॥ উকি 
অনন্তর আ।চার্ধ্য গোস্বামী অরতির পর ররর শয়ন করাইয়া 

মহাপ্রভূকে নিবেদন করিলেন, প্রভো ! আপনি গৃহমধ্যে আগমন করুন 
আচার্য্ের আহ্ব।নে মহা প্রভূ ও শিহযাননপরা ছুইজন ভোজন করিতে 
আগমন করিলেন ॥ ৩৭ ॥ 

মহাপ্রভূ ভোজন করিতে গণ মুকুন্দ ও হরিদস এই দুই জনেক 

আহ্বানকরায় তাহারা আগমন করিয়! মহ।গ্রভূ আগ্রে যোড় হতে 

কহিতে লগিলেন ॥ ৬৮ ॥ 

যুকুন্দ কহিলেন, আমার কিছু কার্য ( অরনাদি ) শেষ হয় নাই, 
অমি পশ্চাৎ প্রপ।দ গ্রহণ*কর্রিব, আপনি গৃহে গমন করুন ॥ ৩৯ ॥ 

এরং হরিদ্ায কহিলেন, আমি প।পিষ্ঠ 'ও অধম, গল্চাৎ বাছিরে 

| একমুষ্তি ভোজন করিব ॥ ৪০ ॥ ৮ 
তখন আচার্য প্রভু দুই গরভুকে গৃহের মধ্যে লইয়া! গমন ন করিলেন, | 
্া্ষ গৃছে খাইয়! প্রল।দ দর্শনে আননাচিত্তে কছিলেখ, ধিনি এ. 

রি 



পি পপি পাপা শি, ০০ +৮-টিশিশিি ৩০ পি ৮ ৮:০০ টি 

্ীচৈতনাচরিতানবত |” [সপ্া। ৩ পরিচ্ছেদ। 
পি পিপল? পিপিপি ৩ পা শশা পিক পা সত 

পপস্প পপ কপ ০৮ পপ পপ 

|. ভোজন | জন্মে জন্মে শি€র ধরি, তাহার চরণ ॥ ৪১॥ গ্রু জানে তিন 

| ভোখ কৃষ্ণের নৈবেদ্য। আচার্ষের মনঃকথা নহে গ্রভুর রেদ্য ॥ ৪২ ॥ 

প্রভু কহে বৈস তিমে করিয়ে ভোজন। আচার্য্য কহে আমি করিব 
| পরিবেশন ॥ কোন্ স্থানে বমিন আর 'আন ছুই গাঁত /* অল্প করি আনি 

| তাছে দেহ ব্যপ্তন ভ।ত |৪৩॥ আঁচা্ধ্য কছে বৈন ছু'হে পিঁড়ির উপরে | 

| এত বণি হাতে ধরি বলাইল দেঁ।হারে ॥ ৪৪ | গ্রভু কহে সম্য।ণির ভক্ষ্য 
( নহে উপকরণ । ইহা খাইলে কৈছে হয় ইন্জিয় বারণ ॥৪৮॥ আচার্ধা 

; কহেন ছাড় আপনর চুরি। আমি মব জানি তোমার সন্গ্য।সের ত।রি- 
ভুরি ॥ ৪৬॥ ভজন করহ ছাড় বচনচাতুরী | 9 হর তন্ন 

1 প্রক।র অন্ন ্ীরুঞ্ণকে ভে।জন করান আমি জন্মে জন্বো ভাহার চরণ 

মৃস্তকে ধারণ করি ॥ ৪১॥ 

১০ পরভুজ!নেন এই তিন ভোগ গ্রীরু্চের নৈষেদ্য, কিন্ত আচ 
গড়ূর মনোভাল মহাপ্রভুর গেচর ছিলনা! ॥ ৪২॥ | 

মছাগুভু কহিলেন, উপবেশন করুন, আমর। ঠিন জনে ভোজন 

_করি। আচার্য কহিলেন আমি পরিবেশন, করিব। মহু।গ্রভূ কহি- 

লেন, আগর] কে।ন্ স্থ/নে বূঘিব, দুই খন পত্র লইয়া আন্মুন, তাহাতে 

1 অল্প করিয়া আন্ন ব্যপ্তন প্রদান করুন ॥ ৪৩ ॥ 

তখন আচার্য কহিলেন, াণনার! ছুই জনে পিঁড়ির 1 কাষ্ঠাসনের ) 
1] উপরি উপবেশন করুন, এই বণিয়া ছুই জনের হস্ত-ধারণপুর্ববক উপ- 

€েশন করাইলেন ॥ 8৪ । * 
অনন্তর মহ!গ্রভু কহিলেন, দির এত উত্ককরণ ভক্ষ্য নহে, 

1 এই একল বস্ত্র আহার করিলে কিরূপে ইন্দ্রিয় দমন হইবে ॥ ৪৫ ॥ 
0]... এই কথ! শুশিয়। আচাম্য কহিলেন, আপনার চুরি ছারুন, আপনার 

| [সঙ্্যামের ভারিভুরি আমি সমুদয় অবগত আছি ॥ ৪৬॥ | 
] আপনি চতুর পরিত্যাগ করিয়! ভোজন করুন, মহাপ্রতু কলিলেন, ঠ 
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1 শধ্যা ৩ পরিচ্ছেদ ।1 শ্রীচৈতনাচরিতাস্থত। | ৯৫. ০ 

িটিরিনাারিরোিরা্রারার রানির তারকারা রা ররারিরি রনি িরিনি 
খাইতে ন। পারি ॥ আঁচার্ধ্য কছে অকপটে করহ আহার। যাঁদ খাইতে | 

নার পাতে রহিবেক আর ॥ ৪৭ ॥ প্রভু কহে এত অন্ন খাইতে নারিষ। 

| সন্গ্যাগির ধর্পা নহে উচ্ছিষ্ট রাখিন ॥ ৪৮ ॥ আচার্য্য কছে নীলাচলে খাও 

|] চৌঁয়াম্সব।র। এক এক বারে অন্ন শতশত ভার ॥ তিন জনের ভঙ্ষ্য 
1 পিগডা তোমার এক গ্রান। তাঁর লেখে এই অন্ন নহে এক গ্রাস ॥ ৪৯॥ 
মোর ভাগ্যে মে।র গুহে তোমার আগমন। ছাড়ছ চাতুরী প্রভু করছ 

ভোজন ॥ ৫* ॥ এত বলি জল দিল ছুই গোস।ঞ্জির হাতে । হালিঞা 

লাগিল! &্ছে ভোজন করিতে ॥৫১॥ নিত্যানন্শ কহে কৈল তিন 
উপবান। আজি পারণ। করিতে মনে ছিল বড় আশ। আন্ি উপবাস 

অ।মি এত অন্ন ভোজন করিতে পারিব ন। আচাধ্য কছিলেন, অফ- 

পটে ভোজন করুন, যদি খাইতে ন। পারেন তাহাতে হানি .কি, পত্রে 

জাবশেষে থাকিবে'॥ ৪৭ ॥ 

মহাগ্রভু কহিলেন, আমি এত অন্ন খাইতে পারি না, পত্র উচ্ছিষ্ট 
| ল!খা সন্গ্য।পির ধশন্ম নহে ॥ ৪৮ ॥ 

আচার্য কহিলেন, আপনি নীলাচলে চৌয়ান্ন বার তোঁঞ্জন করেন 
1 উহাতে এক এক বারে শত শত ভার অঙ্গ থাকে, হৃতরাং তিন জনের 

ভক্ষ্য অন্ন আপনার এক গ্রাপযাত্র, নীল।উলের অপেক্ষা এই অন্ন এক 
গ্রাল হইবে ॥ ৪৯ ॥ ৮ পা 

 হেপ্রতো! আমার সৌভাগ্যক্রমে আমার গৃছে অ।পনকার আগ- 
মনন হইয়।ছে, চাতুর্য্য পরিত্যাগ করিয়। তোজন করুন & ৫০ ॥ ৬ 

এই বলিষ। ছুই প্রতুর হস্তে জল দিলে ছুই জনে হাস্যপূর্ব্বক | 
ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫১1 , 

অনপ্তর নিত্যানন্দ প্রড়ু কহিলেন, আমি তিন দিস উপব!ল করি! 

বহিঘাছি, অদ্য পারণ করিতে মনে বড় আশ! ছিল, কিন্ত আচার্ষেযের 
৬ ত 

্ রি 

পা 

সি ্ রণ পু নম ্ চু টি 

[ ১০] 



| দাত 
4 

 আীজৈভসতচিতাস্থত | [ মধ্য। ৩ পরিচ্টে। রা 

রী [ আঁচার্যয নিমন্ত্রণ ূ  অর্বপে্ট। না ভারবেক এই গ্রাসেক অন্নে রা 
আচার্য কে হও তুমি তৈর্থিক লগ্্যালী। কু ফল মূল খাও কভু উপ- 

| বাসী ॥ ৫৩॥ দরিদ্র ত্রাঙ্গণ ঘরে যে পাইলে মুফ্ট্েক অঙ্গ। ইহাতে 
| সন্তোষ হও ছাড় লোভ মন ॥ ৫৪ ॥ নিত্যানন্দ কহে যবে কৈলে দিম- 

|জ্্রণা। তত দিতে চাহ যত করিয়ে ভোঙন ॥ ৫৫ ॥ "শুনি নিত্যানন্দকথ! 

ঠাকুর অধ্বৈত্ত। কহিলেন তারে কিছু পাইয়া পীরিত ॥ ' আট .অবধুত 
1 তুমি উদর. পুরিতে। মম্যাস করিয়াছ বুঝি ত্রাঙ্মণ দণ্ডিতে | ৫৬। 
তুমি খাইতে পার দশ বিশ চাঁউলের অন্ন। অ।মি তাহা কহ! পাব 

ক্রাঙ্গণ ॥ ৫৭॥ যে পাঞাছ মুঞ্ট্যেক অন্ন তাহা খাঞা উঠ। পাগলাই 

|.না করিহ ন| ছড়।ইহ ঝুঁঠ | ৫৮ ॥ এই মত হাস্য রসে করেন তোজন। 

'আচাধ্যের নিমন্ত্রণে আজও উপবাস ঘটিল, এই গ্রাসমাত্র খঙ্গে আম।র 

উদ্রের অর্দেকও পূর্ণ হইবে না ॥ ৫২ ॥ 
1; এই কথা শুনিয়া আচার্য কহিলেন, আপনি ভীর্ঘবাঁদী ্যাসী, 
কখন ফল মুল ভোজন করেন এবং কখন বা উপবাসে থাকেন ॥ ৫৩ ॥ 

.. আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার গৃহে যে ষ্টিগাত্র অন্ন পাইলেন 
ইহাতে সম্তষ্ট হউন, মনের লোভ ত্যাগ করুন ॥ ৫৪ ॥ 

_. নিত্যানন্দ কছিলেন, আপনি ধখন নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তখন যত 

| খাইধ আপনাকে তত অন্ন দিতে হইবে ॥ ৫৫॥ ৮৫ 1 

তখন নিত্যানন্দের কথ। শুনিয়া! ঠাকুর অদ্বৈত প্রীত মনে কহিলেন, 

আপনি ভ্রষ্ট মবধৃত, কেবল উদর পূর্ণ করিতেই তৎপর, বোধ করি 
৬ দু করিতেই সন্ধ্যাস গ্রহণ করিয়ছেন ॥ ৫৬ ॥ 

আপনি দ্খ বিশ (পরিমাণ বিশেষ) তণডুলের অল্প ভোজন করিতে 

(পারেন, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ তত অন্ন কোথায় গ্রাপণ্ত হইব ॥ ৫৭ |. 

[রা মুগ্রিমাত্র অম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আহার করিয়া! গাত্রোথান 

রি 'করুন। আপনি পাগলামি (উচ্ত ব্যবহার ) করিয়া উচ্ছিক ছড়াইবেন 

না 76৮ ॥ র , ?. 
দি 

| নি 

সমধৃষ নত রা 
৬, ++ ১ ৭1 
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দুদের .... চে নারি ২2 ই. 
) মধ্য ৩.পরিচ্ছেদ।] শ্রীচৈত্তচরিতামুত পৃ 
সির টিন এর যারা িরিউিট 
অর্ধ অর্ধ খাঞ। প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন ॥ নেই ব্যঞ্জনে আচীর্ধ্য পুন করেন. 

পূর্ণ | ডোঙ্গ! ব্যঞ্জনে ভরি করে প্রভুকে ্রার্থন॥ আচার্য কছে. ধে. | 

দিয়াছি তাহা না ছাড়িবা। এখনে যে দিয়ে তাঁর অর্দেক রাখিব ॥ ৫৯] 

নান। যত্তে দৈন্যে প্রডুরে করাইল! ভোজন। আচার্য্ের, ইচ্ছা? গ্ুভু' 

করিল পুরণ ॥ ৬০ ॥ নিত্যানন্দ কছে গে।র পেট ন! ভরিল। লঞা যাহ, 

তোর. অন্ন কিছু ন৷ খাইল ॥ এত বলি একগ্রাস ভাত হাতে, লা] 

উবালি ফেলিল আগে ধেন ক্রুদ্ধ হুঞা ॥ ৬১ ॥ ভাত ছুই চারি, লাগিল, র 

অ!চার্ধ্যের অঙ্গে । ভাত অঙ্গে লঞ। আচার্য্য নাচে বড় রঙ্গে ॥৬২ ॥ অব-.]. 

ধুতের ঝুঠ। লাগিল মোর অঙ্গে । পরম পবিত্র মোরে কৈল এই চঙ্গে, | 

| «৬০৪ তোরে নিমন্ত্রণ কৈল পাইল তার ফল। তোর জাতি কুল নাহি 
এ পাশাপাি ০ পাপী পপি ৩ শি শী শি্পীশিশিও পপি পাপী পাপা পাস 

এই মত হাস্য রসে প্রভু ভোজন করেন, অর্ধ অর্ধ ভোজন করিয়। . 

ব্যঞ্ন সকল পরিত্যাগ করেন। আচার্য্য পুনরব্বার সেই সেই ব্ঞ্জন দিয়া 

পাত্র পূর্ণ করিয়! দেন, আচার্য ব্যঞ্জনে দোনাপূর্ণ করিয়া প্রভুকে, 
প্রার্থন! করিয়। কছিলেন, ০হ গ্রভো ! আমি যাহ! পূর্ব দিয়াছি তাহ 

সমস্ত খাইবেন আর এক্ষণে যাহা দিলাম তাহার অর্ধেক রাঁখিবেন ॥ ৫৯ 

আঁচার্ধ্য এইরূপ মত্ত ও দৈন্যসহকারে প্রস্থুকে ভোজন করাইলেন, 
প্রভুও আচর্ষ্যের ইচ্ছ পরিপূর্ণ করিলেন ॥ ৬০ ॥ ৃ 

' অনন্তর নিভানন্দ কহিলেন, আম।র উদর পুর্ণ হইল না, আপনার 
অন্ন লইয়া যান, আমি কিছুমাত্র অন্ন ভে।জন করি নাই, এই বলিয়া 
এক গ্রাস অন্ন-তৃস্তে গ্রহণ করত যেন ক্রোধতরে ছিটাইয়1 প্েেল- | 

লেন ॥ ৬১ ॥ ৃ 
তাহাতে ছুই চারিটী অন্ন ্ন আ[চা্ষ্যের অঙ্গে পতিত হওয়ায়, আগার 

| এঁ অঙ্গলিপ্ত অন্নের সহিত নৃত্যু করিতে লৃগিলেন ॥ ৬২. | 
''এবং মনে করিলেন, অবধৃতের উচ্ছিউ অম আমার অঙ্গে লিগ | 

| হুইল এই ছলে ইনি আমাকে, পবিত্র করিলেন ৬ ৮ 
ডি 



রি ছা ২ চর রী 

শি শ্রীচৈতগ্ঘচরিতান্বত। [মধ্য ও পরিচ্ছেদ। 

(পহজে প!গল ॥ আপন সমান মেরে করিঝার তরে। ঝুঠ। দিলে বিপ্র 
ধলি তয় না করিলে ॥৬৪॥ নিত্যানন্দ কহে এই কৃষের প্রপ।দ। ইহাকে 

ঝুঠ! কহিলে তুমি কৈলে অপরাধ ॥ শতেক সন্ন্যাসী যদি কর|হ ভেজন। 
তবে এই অপর!ধ হইবে খন ॥ ৬৫ ॥ আচার্য্য কছে কড়ু ন। করিব 
লম্্যানী নিমন্ত্রণ সম্্যসী নাশিলে মোর সব শ্রুতিধর্ম | ৬৬ ॥. এত 
বলি ছুই জনে করাইল আচমন। উত্তম শষযাতে লঞ। করাইল শশন ॥ 
লবঙ্গ এলাচ অর উত্তম রলবান। তুলপীমঞ্জীরীসহ দিল মুখব।স ॥ ৬৭ ॥ 

হুগদ্ধি চন্দানে, লিগ কৈল কলেবরে। সুগন্ধি পুষ্পমালা দিল হ্থদয় 
উপরে। ৬৮। আচার্য; করিতে চ।ছে গাদসন্বহন। সঙ্কোচিত হঞচা 

সস বপন আদ - জা এস পি শী পল আপা ৬ --৮ পীপ পপপীিপ্ জ এ, পা পাদ 

 অআনস্তর পরিহ।সঙ্ছলে নিত্য।নন্দকে কহিলেন, অ(পনাঁকে যে নিম- 
রণ করিয়াছিলাম তাহার ফল লাত হইল, আপনার জাতি কুল না, 
আপনি স্বভাবতঃ উন্মত্ত, মাকে আপনার লমান করিবার নিমিস্ 

আমাকে উচ্ছিষ্ট. দিলেন, আমাকে ব্রাঙ্গণ বলিয়| ভয় করিলেন না ॥ ৬৪ 

. নিত্যানন্দ কলিলেন, ইহা জ্ীকৃষ্ণের প্রগাদ, ইহাকে উচ্ছিষ কহি- 
লেন, ইহাতে আগনি অপর।ধ করিলেন, যদ্রি একশত মন্ন্য।পী ভোজন 

করান তবে আপনার এ অপরাধ মার্জন হইবে ॥ ৬৫॥ 

এই কথা শুনিয়া] আচার্য্য কহিলেন, আমি কখন লমানপিকে ভে।জন 

কয়।ইব না, সম্যানী আম|র মমুদায় বেদধর্থ নষ্ট করিয়াছে ॥ ৬৬ ॥ 

এই বলিয়। চুই জনকে আচমন করাইয়। উত্তম শয্যায় লই] গিয়া 
শঘন করাইলেন এবং লবঙ্গ, এল।চীনীজ ও উত্তম রসবাদ (গন্ধজল 
আতর.) তৃলসী মঞ্জরী লহিত মুখব।স গ্রদ।ন করিলেন ॥ ৬৭ ॥ 

তৎপরে সুগন্ধি চল্দনদ্বারা ”কলেবর লেপন ও সুগন্ধি রী 
জায়দধ্যে প্রদান করিলেন ॥ ৬৮৪ 

অনন্তর আচার্য্য প।দনন্ব।হঁন কনিতে ইচ্ছা দেয়া গ্রড়ু লঙ্কো- 

রা 
ড.১ বি দর:25. 



মধ্য । ও পারচ্ছেদ।] প্রীচৈতন্যচরিতাম্বত। 

গরু কছেন বচন ॥ বন্ধ নাচ।ইলে আমায় ছাড় ন।চায়ন। মুকুল হরি- | 

দ্।ল লঞ1 করহ তোজন ॥ তবে ত আচার্য্য সঙ্গে লঞা ছুই জনে।. 

করিল ইচ্ছায় ভোজন যে আছিল মনে ॥ ৬৯ ॥ শাস্তিপুরের লেক শুনি 
প্রভুর অগমন। দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ ॥ হরি হরি বোলে 
লে।ক আনন্দিত হঞা। চম২কার ছৈল প্রভুর সৌন্দর্য; দেখিঞ। ॥৭০॥ 

_গোরদেহ কান্তি সূর্ধয জিনিএ। উজ্জ্বল । অরুণ বস্ত্র কান্তি তাতে করে 
ঝলমল ॥ ৭১ ॥ আইসে যায় লোক হর্ষে নাহি সমাধান। লোকের সং- 

ঘটে দিন হৈল অবসান ॥ ৭২ ॥ সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরস্তিল মন্ীর্ভন। 
অ]চার্ধ্য নাচেন প্রভু করেন টি ॥ নিত্যানম্দ গরু বুলে জ।চর্ধা 

পাশা শি শিপ পিস্পাক্পীিসপিপ্পীত শত পি শীত ৯ বকে 

চিত হইয়! কহিলেন, আপনি আমকে অনেক একারে নৃত্য কর।ই- 
লেন, আর নাচাইবেন না, মুকুন্দ ও হরিদাসকে লইয়! ভে।জন করুন 

গ|। তখন আচার্যযগোস্বামী এ ছুই জনকে সঙ্গে লইয়া যদৃচ্ছ।আমে 
ভোজন করিলেন ॥ ৬৯ ॥ - | 

সে যাহা হউক, শান্তিপুরের লোকমকল মহাপ্রভুর ছ।সমনবার্ত। 

শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিতে অ।গমন করিল এবং সকলে 
আনন্দিত হুইয়। হরিবে।ল হরিবোল বলিতে লাশিল ও নকলে মহাপ্রভুর 

সৌন্দর্য্য দেখিয। চমকৃত হইল ॥ ৭০ ॥ | 
মহাগ্ভুর পৌন্দর্ষ্যের কথ। আর কি বর্ণন করিব, দ্বেহ গৌরবর্ণ, 

কাস্তি সূর্য্য অপেক্ষ।ও উজ্জ্বল এবং অরুণবর্ণ বস্ত্রকান্তি ত।হ!তে ঝলমল 
করিতেছে ॥ ৭১ ॥ | 

লেক সকলের হর্ষের সীমা নাই নিরস্তর যাতায়াত কাজ 
লোক সংঘটে দিব! অবসান হুইল ॥ ৭২॥ | 

আচার্য্য সন্ধ্যার সময় সন্কীর্ভন আরস্ত করিলেন, আচার্য্য নৃত্য কয়েন 
মহাপ্রত্থু দর্শন করেন। নিত্যানন্দপ্রভূ আ'চার্ধ্যকে ধারণ করিক্া নৃত্য 

দহ 2: - ূ ী ৃ্ &? 6. 
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নত ি সধ্য। ৩ শপ ৃ 

| ধিক | হরিদাস প।ছে নাচে হরধিত হঞা ॥ 4৩ ॥ 

| | ধানজ্রীরগ। | রা 

কি কব রে রি আুক আনন্দ ওর। চিরদিনে মাধ মন্দিরে 4 

মোর ॥ ৭৪ এই পদ গই হর্ষে করেন নর্ভন। ম্বেদ কম্প শর, পুলক, | 

ছঙ্কার গর্জন ॥ ফিরি ফিরি কড়ু প্রড়ুর ধরেন চরণ। চরণে ধরিয়া | 

| প্রভুরে বলেন বচন ॥৭৫॥ অনেক দিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাঁগিয়! ). ৃ 

ঘরে প1ইম|ছে1 এবে রাখিব বান্ধিঞা ॥৭৬া এত ব্লি আচার্য্য আনন্দে 

করেন,নর্ভন| প্রহরেক রাত্রি আচার্ধ্য কৈল সন্ীর্ভন ॥ ৭৭ ॥ প্রেমের 

ংকট্য প্রভুর নাহি কৃণ্ণসঙ্গ | বিরহে বাঁড়িল প্রেমন্ববল।র তরঙ্গ গলা 

| করিতে লাগিলেন, পশ্চ।২ দিকে হরিদ!স হুষ্ট হইয়া ন ন/চিতে লাগি-. 

লেন, ॥ রর ॥ 

পদ নর ॥ 

হে হিউছি। 1 আজকার আনন্দের অবধি আর কি বলিব, চিদিনো 

পর মাধব আমার মন্দিরে আগমন করিয়।ছেন॥ ৭৪। | 
, অদ্বৈত তু এই পদ গান করিয়া! নর্তন করিতেছেন, তাহাতে 

| হার অঙ্গে, স্বেদ, কম্প, অশ্রু ও পুলক হইতে ল!গিল এবং কখন 

| হুঙ্কার পূর্্দক জ্রমণ করিতে করিতে প্রভুর চরণ ধারণ করেন, অনস্তর : 
চরণ ধারণ করিয়! প্রভূকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥ ৃ ৃ 

' প্রো !'আপনি আমাকে অনেক দিন বঞ্চন| করিয়া ভ্রমণ করিতে- | 

ছেগ, প্অখ্য, আপনাকে 'গৃহে প্রাপ্ত হইয়াছি, -এখন -বন্ধন রিয়া 1. 

ব।খিব ॥ ৭৬ ॥ 
খই বলিয়। .কআ|চাধ্য, নৃত্য করিতে লাগিলেন, . আর. ীর্ডন 
কষরিতে কাঁরিতে এক প্রহর কাল অতীত হইল ॥ ৭৭॥ রি 

লে যাহ! হউক, প্রেমের আঅ।তিশয্যে মহা গ্রডুর, কৃষঃসঙ্গ ল|ভ না ] 
হা বিরল প্রেতরঙ্গ এ পাইতে লাগিল॥ ॥ ৭৮ ॥ রন 

মি 

টসে রং 



2০ পপ পা এ হস সস 

এপ রর 

' মধ্য ৩ পরিচ্ছেগ। ] শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বত। ১০১ 

পাপী শপ পিপিপি শী পন জা 

| ব্যাকুল হইয়। ও এড ভূমিতে চির । গোস।ঞ্রি $ দেখির। আচার্ধঃ ত্য 

সম্বরিলা ॥:৭৯॥ প্রভুর অন্তর ঘুকুন্দ জাঁনে ভাল মতে | ভাঁধের স্ৃশ 

পদ লিল! গাইতে 1 ৮০ ॥ “আচার্য্য উঠ।ইল। প্রভূষ্ষে করিতে নর্তম। 

শী শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধরণ ॥ অশ্র্ঃ কম্প পুলক তে সবে গিদগীদ্ধচন | 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন ॥ ৮১ ॥ 

তথাছি পদং ॥ 

হা হা প্রাণ প্রিয়সখি কিনা হেল মোৌরে। কাণু প্রেমে মোর 

তনু মনজারে ॥ গ্রু॥ রাত্রি দিনে পোড়ে মন লোয়াথ না পাঙ। ধাঁহ। 

] গেলে কানু পাউ তাহা উড়ি যাঙউ ॥৮২॥ এই গদগায় মুকুদ্দ স্মধূর 
এক পক পা” ৩ সপ 

রর ৯ ০১ 

০ পা পিপ আপ পাপী পক পপ পপ পা পাস জী 

তাহাতে মহ।প্রভূ ব্য/কুল হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে তদ্দর্শনে 

'আচীর্ধ্যগোম্বামী নৃত্য স্মরণ করিলেন ॥ ৬৯ ॥ 

সুকুন্দ মহাপ্রভুর অন্তঃকরণ উত্তমক্রপে পরিজ্ঞাত ছিলেন, এজন্য 

| তিনি তৎকালে তীহার ভাবসদৃশ একটী পদ গান করিতে আরস্ত করি- 

লেন ॥ ৮০ ॥ 

অনস্তর আঁচার্ধ্যগ্রভূ মহা প্রভুকে, নৃত্য করাইবার নিমিত্ত গাত্রোখান 

'করাঁইলেন, কিহ্য পদ শুনিয়। মহাপ্রভুর অঙ্গে ধৈষ্য ধারণ হইতেছে লা। 

তৎকালে তঁহার অশ্রু, কম্প, স্বেদ ও গদগদ বচনগ্রস্ৃতি নানাবিধ 
ভাবোদঘ হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি উচ্চ রোদন করিয়া ক্ষণকাঁল, 

| গাত্রোথান করেন ও ক্ষণকাল ব1 ভূমিতে পতিত হইতে লাগিলেন 1৮১ 
পদ যথা | | 

হা! হু! শ্রিয়থি ! । আমার কি না হুইল? দেখ ব্রা প্েছনিবে 

“যৈ'আমার তনু ধপ্ধ হইতে 'ল।গিল ॥ প্র ॥ আমার দিঘাকত্র মন দগ্ব 

| হইতেছে, স্বাস্থ্য লংত করিতে 'পারিতেছি মা, . কেন্ছানে' গন, টা 
আমি কষ প্র হইতে পরি, সেই-স্ানে উড়িয়া যাইব ॥ রঃ 



£ 

শ্বরে। শুনি প্রভুর চিত্ত অন্তর বিদরে.॥ ৮৩॥ নির্ব্দ বিষাদামর্ষ 
| চাপল্য গর্ব দৈন্য। প্রভুর শরীরে যুদ্ধ করে ভ।রসৈন্য ॥ জর্জর হইলা 
| প্রভু ভাবের প্রহারে। ভূমিতে পড়িলা শ্বাম নাহিক শরীরে ॥ ৮৪। 
দেখিঞ। খটিস্তিত ছৈল! মব ভক্তগণ। আইচম্থিতে উঠে প্রভূ করিঞা 

গর্জন ॥৮৫। বোল বোল বলি নাচে আনন্দে বিহ্বল। বুঝন না যায় ভাব 
| তরঙ্গ প্রবল ॥ নিত্য।নন্দ সঙ্গে বুলে প্রভূকে ধরিঞ। 1 আচার্য্য হরি- 

রর ন্ট .* নির্ষো প্রভৃতি বযভিচারি ভাবেন লক্ষণ ৫৫ পৃষ্ঠা লিখি হইয়াছে ॥ 

হ প্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [মধ্য। এনার্জি 1 

[গা বুলে পাছে ত নাচিঞ। ॥ ৮৬ ॥ এইমত প্রহরেক নাচে প্রভূ রঙ্গে । 
ৃ কু হর্ষ কড়ু বিবাদ ভাবের তরঙ্গে ॥৮৭॥ তিন দিন উপবাসে 

শেপ টক ৯৮ ৮ ওত 44 পপর কাব পপ পাপা আন ৬ ৮ ৬৮ পি ৮৯১ ৮, শি তি পপ পসপি্পে ২৩ পে পপি 1 পাপ - পা 

মুকুন্দ সুমধুর স্বরে এই প' পদ গন বিডি আন্ত কাঠির শুনিয়া 

মহাপ্রভুর চিত্ত ও অন্তর বিদীর্ণ হইতে লাগিল ॥ ৮2॥ 
তখন নির্ব্েদ, বিষাদ) অমর্ষ, চাপলা গর্ব ও দৈন্যপ্রভৃতি * ভাব 

ৃ পৈন্যদকল মহাপ্রভুর শরীরে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাতে মহাপ্রভু 

[ জাবের প্রহরে জর্জণীভূত হইয়া, শবাসশূন্য শরীরে ভূমিতে পতিত হুই- 
রঃ 1 ৮৪ ॥ 

 তদ্র্শনে সমুদয় 2িক্তবৃন্দ চিন্ত।কুল হইলে, মহাপ্রভু সহস! র্জ- | 
..| পূর্বক গাত্রেখান করত বল বল বলিয়া আনন্দবিহ্বল চিত্তে নৃত্য 
|. করিতে লাগিলেন) মৃহাগ্রভুর প্রবল ভাবতরঙ্গ কিছুমাত্র বোধগম্য হয় 

লা ॥৮৫। 
- গিত্য।নল্দ মহাগ্রতূুকে ধারণ করিয়! সঙ্গে বলিতে লাগিলেন এবং 

ৰ আগার ও হুরিদান পশ্চাং দিকে থাকিয়া নৃত্য বলিতে আরম্ভ করি- 
রর লন ॥ ৮৬ ॥ 

এই প্রকারে মহাপ্রসু, আনন্দে এক প্রহর নৃত্য ব করেন, ভাবতরঙ্গে 

ছা ্রদ্ুর কখন হর্ষ ও কখন বিষ।দ প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ৮৭1. 



(খা। ৩ পরিচ্ছে | ] জীদেহনাচযিতা যত | ৃ ৩5৩, 

কা ভোঙ্ন। উদ্দ$ নৃত্যে প্রস্থুর হইল পরিশ্রয় ॥. তঁহ.ত না 
[জ্ঞানে প্রেমে হাবানিষ হওঃ| ॥ নিত্যানন্দ মহ প্রভুর র।খিল ধরিঞ্া। 

| 8₹৮ আচার্য গোদাঞ্রি। তবে রাখিল কীর্ডন। নান! সেবা কি: 
| প্রসুকে রুর।ইল শয়ন ॥ ৮৯ ॥ এই মত দশ দিন ভোজন, কীর্তন। এক 

গা করি কৈরা প্রভুর দ্েবন ॥ ৯৭ ॥ গ্রদ্ভাতে আগার্ধ্যরনর খোলায় 

চড়াইঞ। 1 ভন্ুগণ মঙ্গে সংইল! শচীমাত। লৈয়। ॥ ৯১ ॥ নদীয়া নগরের ৃ 

লোরু স্ত্রী বালক বৃদ্ধ। দব লোক আইল! ছৈল সংঘ লম্ৃদ্ধ ॥ ৯২.॥ 

প্রাতঃরুতা.করি করে নাম মস্থীর্ভন। শচী লঞ্া আইল! আচার্য আইৈতব- 

ভবন ॥ ৯৩॥ শচী আগে পড়িলা ও প্রভু দণ্ডবৎ হএ| কান্দিতে লাগিল | 
কিনি রি রীনা ০০০ ॥ 

পপপাজপাপোপিপা ক ০১ আত পি আতিস্পাা পাপ শাস্তি 

সে খাহ। হউক তিন দিন উপব!দের পর ভোজন করিয়া নৃত্য বয়ায়, 
1 মহা এভুর অতিশব্ষ পরিশ্রয় বোধ হ হইল, কিস্ত তিগি গ্রেমে আবিষ্ট 

হউন়াথাকায় কিছুমাত্র জানিতে প্রন নাই, নিত্য মহাগরকে 
ধরিয়| রাখিয়াছিলেন ॥ ৮৮ ॥ ৃ 

তখন আগচ্ধ্য গে।স্বামী কীর্ডন সমাপন করিয়া নানাপ্রকীর, সখা 
করত প্রভূকে শয়ন করাইলেন ॥ ৮৯॥ 

আচার্য্য প্রভু এই মত দর্ধা দিন একরূপে ভে।জন ও কীর্ত রন করিয়া! 

মহাপ্রভুর সেব| করেন ॥.৯০ ॥ | 
লিংকে জজ ।ছার্ধ/রুত্র ভজ্গণ সঙ্গে প্রাতঃকালে শ্ীমাতাকে ঘোলা 1. 

আয়ে।হপ. করাইয়া লইয়। আদিলেন ॥ ৯১7) 
ভথুগীরে নবদ্বীপ নগরের স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধ লেক দয় আগমন | 

আয মছ! সঞ্টু হইয়। উঠিল ॥ ৯২ * | 
_ ঘৎকালে মহাপ্রভু গ্রাতঃকৃত্য সম।ধ।ন করিয়া দাসী রুরি-  ] 

| পারল, এদর. সয় -গছীমাতারে লই]. চার অন্ৈতের, ছে 
| ১৮ উপক্সিত.কুঈুলেন | উ৩.॥. রঃ 

রখ মহাপ্রভু ম্ছীনোনীতে কিন! ও অঞ্জে সৎ পডিত হানে 



ৃ জরীচৈতম্যচরিতাম্বত | ঞ মধ্য। ৩ পরিচ্ছেদ, /. এ 

| শলী রোলেতে করিঞ। ॥ ৯৪ ॥ ক্ে(হার'দর্শনে দেহে হইল! বিহ্বল । 
1 কেশ ন। দেখিয়া! শচী হইল! বিকল ॥ আঙ্গ মোছে মুখ চুদবে করে নিরী- 

ক্ষণ । দেখিতে ন| পাঁধ় আশ্রঃঃ ভরিল নয়ন | ৯৫॥ কাঁপিয়! কছেন শী 

রা বাছা রে নিমাই। বিশ্বরূপ লম না করিহ নিটুরাই ॥৯৬ ॥ সন্ন্যাসী হইএঃ। 
| পুন না দিল দর্শন তুমি ঠৈছে কৈলে মোর হইবে মরগ ॥ ৯৭॥ প্রত 
| ত কান্দিয়। কহে শুন মোর আই। তোমার শরীর এই মে।র কিছু নাই। 

1 তোঙার পালিত দেহ জন্ম তে।মা হৈতে। কোটি জশ্ম তোমার ধণ না | 
| পারি শোৌধিতে ॥৯৮॥ জানি বা না জানি কৈল যদ্যপি সন্প্যাস। 
| তথাপি তোমাকে কড়ু নিব উদাস ॥ তুমি বাহ। কহ মুখর তাহাই 

| শীমাতা মহাপগ্রভুকে ক্রোড়ে লইয়। রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৯৪ ॥ 

গনস্তর পরম্পর দর্শনে বিহ্বল হুইলেন। শচীমৃত। মহা প্রভুর 

| বপ্তকে কেশ দেখিতে না প.ইয়া অতিএয় বাকুল হওত জঙ্গ মার্জন, | 
| মুখচুন্ধন ও নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু শচীমাত।র অশ্রতে নয়ন 

গারপুর্ণ হওয়া % দেখিতে পাইতেছেন না ॥ ৯৫ ॥ 
তখন শচীদেনী রোদন কায়। কাহুলেন, বাছা! নিমাই! তুমি বিশ্ব- 

রূপের সমান নিষ্ঠর গা কারও না॥৯৬॥ 
বিশ্ব সননযামী হইয়া পুনর্ধবার দেখ! দিল না, কিন্তু তুমি মি 

[ আবার এরূপ-্কর তাহ। হইলে আমার মৃত্য হইবে ॥ ৯৭ ॥ 

: জননীর এই কথ। গুনিয়। মহাগ্রভূ রোদন করিতে করিতে কছি- 

লেন, মা? শ্রাবণ করুন, এই শমীর আপনক।রই, ইহাতে আমার কিছু- 

মাত্র 'অধিক্ক র লাই, এত দেহ আপনার গালত, ইহা অংপনা হইতে 

জগ্মিয়াছে, কোটি জগ্মেও আংসনকার ধ্প পরিশোধ করিতে পারব 

 ] না || ৯৮ ॥ 

রর 

ম।! আমিজানি বা! নাজ।নি বিচ গল্্যাস করিয়াছি, স্তখাপি | 

রা আপনাকে কখন অন্ধ করিব না, আপনি ঘে স্থানে- থাকিতে: ঝলি- 
[কন আমি তথায় তব রি করিব, আপনি যে গাজা! করিবেন তাছার 

5 পপ 7 



মধ্য। ৩ পরিচ্ছেদ | ] শ্রীচৈতগ্চচরিতা খপ | ৯৯ 

রহিমু। তুমি যেই অ।জ্র। দেহ সেইত করিঘু॥ ৯৯। এত বলি পুন 
পুন কল্পে নমঙ্কার। তুষ্ট হঞ1। আই কোলে করে বার বার়। ১৭০ ॥ 

তবে আই লঞ1 আচার্য্য গেলা অভ্যস্তর.। তক্তগণ মিলিতে গ্রভু হইল! 
সত্বর ॥ ১০৯ ॥ একে একে মিলিলা এতু নব ভক্তগণ। সবার মুখ দেখি] 

কবে হৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ১০২ ফেশনা দেখিয়া! ভক্ত যদ্যপি পায় হুঃখ। 
সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহ।নুখ ॥ ১০৩॥ শ্রীব।ল রামাই বিদ্যানিধ 

গ্|ধর | গঙ্গ।দাস বক্েশম্বদ মুর।রি শুরাম্বর ॥ বুদ্ধিমস্তখান নন শ্রী 

শিজয়। বাসুদেব দাদোদর মুকুন্ন সঞ্জীয় ॥ কত নাম লব যত নবস্থীপ- | 
ঘানী। সপারে মিলিল। প্রভু কপাদৃষ্টে ইাসি। আনন্দে মাসে জবে 

স্পা আপা ৮ ৭ ও. পেল পিপিপি ও «সপ পা সপ এ তত সপ পো পতি ৪ ০ পা ০ ৮ পা আত 

অন্যথ। করিব ন| ॥ ৯৯ ॥ 

এই বলিয়া মহা প্রভূ জননীকে বারম্ব।র প্রধাম করিতে লাগিলেন 

এবং জননীও তুষ্ট হুইম়! বারম্বার পুজকে ক্রোড়ে করিতে লাগি 

লেন ॥ ১০৬ 

অনস্তর অন্বৈত প্রভূ শচীদেবীকে অন্তঃপুর লই! গেলেন এবং 
মহা প্রভু ভক্রগণের সহিত মিলিত হ্ইনার [নমিত, সর গষন করি- 
লেন ॥ ১০১ ॥ | 

মবন্ধীপব।প্ি প্রত্যেক ভক্তের সহিত মহ।গ্রভু মিলিত হইলেন এবং 

সকলের মুখ দেখিয়! তাহাদিগকে দৃঢ়তর অ।লিগন করিলেন ॥ ১০২ ॥ 

বদদিচ ভক্তগণ মহ1এতুর কেশ ন। দেখিয়া ছুঃখিত হইলেন, তথা? 

সাহার সৌলার্ধয দর্শনে মহাস্থ পাইতে লাগিলেন ॥ ১*৩॥ ' 

ভীব।ল, রামাই, বিদ্যানিধি, গদাধর, গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর, খুকি, 

গুরাশ্বর, বুদ্ধিমন্ত খান, নন্দন, ভ্রীধর, বিজয়, বান্ছদেব, দ।মোদর, মুকুদ্দ | 
ও সঞ্জয়, ইঙ্।দের অর কত নাম গ্রহণ করিব, ইহারা কল নহদ্বীপ- 

বাসী, মহাপ্রড়ু কৃপাদৃষ্টি' করত হাস্যবদনে সকলের বলে শি হইলেন, | 

গু ১ এ শত বিসিটিনিসনির 



ঠ ৬. | উপচরিভাত |. ]. ছা মপা। ৩. গারিচেছেদ রা 

| নু হি হনি। জার মর্গীর হৈপ জীবৈকু্ঠপুরী ॥ ১৯৪.॥ বত লোক 
আইল: যা প্রতুকে দেখিতে । নানা গাম হৈতে আর নবহ্বীপ হাতে 11. 
মবাকাকে বাসা দিল ভক্ষ্য অমন গাঁল। বন্ুদিন আর্য গবার কৈল- য়া 

1 ধান ॥ ১০৫ ॥ অ।চা্য গোগাঞ্িির ভাগর অক্ষয় অব্যয়। যত, 
| গ্তয বায় করে পুন ৈছে হয় ॥ সেই দিন টৈতে শঙ্টী করেন, রন্ধন-| 
ভক্ত লঞা প্রভু কেন ভোজন ॥ ১০১ । দিনে আচণরধর্যের প্রীতি 
প্রভুর দশশি। রাতে লোক দেখে প্রডুর নর্ভন কীর্তন ॥ ১৯৭ 1 
কীর্তন করিতে প্রভুর হয় তাবোদয়। স্তস্ত কম্প পুলক গদগিদ 
৯.7 ৬ ) ্ট র্ ৫১ ও 

্ স্পা 

ইছ্।রা কল আনলো নৃত্ত। করিতে ও হরি হরি বলিতে লাগিলেন, তখন 

- শাার্যোর গৃহ নাক্ষাং বৈকুঠপুরী হইয়া উঠিল ॥ ১০৪ ॥ 

1 এীংমসয়ে নানাঞাম ও নবদ্বীপ হইতে যত্ত লোক মহাপ্রডুকে 

দেখিতে ত আলিয়াছিল্ল, আছচার্ধ্য গে।স্বামী মকলকে বনু দিন পর্যাস্ত বাম- 

থান ও ৫ তাজনযোগ্য অল্ন পান দিয়া সকলের সগধান করিলেন ॥ ১৮৫। 
আধ” গোন্বামির 'ভ।গ1র অক্ষয় ও অবায়, যত দ্রব্য ব্যয় কেন, 

ুর্্ধার, এ "কারে পরিপূর্ণ হয়, এই দিন অবধি শচীমাত1 ধান করেন, 
ৃ বং মহাপ্রভু ভজগণ মে ভে।জন করেন ॥ ১০৬ ॥ | 

.. দিবসে আচার্য গোস্বামির এ প্রীতি ও মহাপ্র্ুর দর্শন এবং শ্ীত্রে 

র লোক মকল প্রভুর নর্ডন ও কীর্তন দর্শন করেন ॥ ১০৭ ॥ ২ ৭ 

কর্তন করিতে করিতে মহাপ্রডুর অঙ্গে সস্ত, কম্প, পুলক, অন রা 
. গা (স্বরভঙ্গ ). ও লয় ক প্রস্থাত ভাবো দয় হইতে লাগিপ॥ ॥. ১৮ ক 

ৃ রর “৮ অথ রর । চিকন তি 

শন দর ঙ জহদীরত অকে বখা :- 



উড ০ জী, | ই এ) 

মধ্য 1.৬ পরিচ্ছেদ ।] আীচৈতন্যচরিতাসত। ১০৭, 

প্রলয় 8১০৮৭ ঘন ঘন পড়ে প্রভু আছাড় খাইগ1। দেখি শচীমাতা কছে। 
রোদন করিয় ॥- চূর্ণ হেল হেন বাসে নিমাই কলেবর। হাঁহাকগ্লি 
বিজুপাশ মাগে এই বর ॥ বাল্যক।ল হৈত্তে তে।মার যে কৈলু দেবম। 
তার এই ফল মোর দেহ নারাঘণ ॥- যে কালে নিমাই পড়ে ধন্ধণী 
উপরে। ব্যথা যেন ন।হি লাগে নিমাইশরীরে ॥১০৯॥ এইমত শচীদেবী, 
বাৎলল্যে বিহ্বল । হর্ষ ভয় দৈন্য ভাবে হইল! বিকল ॥১০ শ্্রীনিবা, । 
অ|দি যত বিপ্র ভক্তগণ। গ্রভূকে ভিক্ষা দিতে হৈল, সব।কার মান %-] 
শুনি শচী সব।ক।রে করেন মিনতি । মুঞ্চ নিম।ইর দর্শন অংর. পাক, 

স্পা ্থিস-এসমপাা 

মহাপ্রভু ভাব।বেশে ঘন ঘন আছ।ড় খাঁইয়। ভূমিতে পতিত হইতে 
খ।কিলে, তদ্দর্শনে শচীম।তা রে।দন করিয়। ভ্ুহিতে লাগিলেন, বোধ হয় 

আপ্লার নিমাইর অঙ্গ চূর্ণ হইল, হায় হাম! আিখিষুঃর নিকট এই বর! 
প্রার্থনা করিতেছি ধে, আমি বাল্যকাল হইতে তোমার ধে সেবা করি- ) 

যাছি, হে নারায়ণ ! এখন তীছার এই ফল দাও ধে, যখন আম।র নিগাই | 

ভূমির উপর পতিত হইবে, তখন যেন ইহার শরীরে ব্যথ! ন! হয় ৪১*৯॥ | 

শচীদ্দেবী এইমত ধাংসল্যে বিহ্বল হুইয়। রব, ভয় ৪ | দৈনযতাদে ৃ 

1 ব্যাকুল হইতে লাগিলেন ॥ ১০5 1 ৃ 

“. অনন্তর শ্রীবাসগ্রভৃতি যত ব্রাঙ্ষণ ভক্ত, তাহারা সকলে মহাগ্রডুকে | 

ভিক্ষা, দিতে ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন, শচীমাতা এই কথা গুনিয়। সক-' |: 
লঞ্কে বিনগ্স কর্ধিয়া-কহিলেন, আমি আর কোথা নিগাইর দর্শন পাইব, |. 

গুলয়ঃ সুখহ্ঃখাভযাং চেষ্টাজ্ঞান'নরাকতিং। | 

- আর্রীচুভ।ব।ঃ ফসিতা মহীনিপতনাদ্য়ঃ ॥ 

আধার্থঃ। কানন টেষ্ট! ও জাদশুনাতার নাস প্রলয় । নারি ই : 

রঃ 
ই নিশি 

রা রা 

ন্ টি 

শকার সরল্ায়াশ পাই খাফে। উড তা 



০০৭৪০ ৮ এপি 

এ ,.... জ্ীচৈতন্যগারিতাস্থত। [মধ্য। ৩ পরিচ্ছেদ 1: 

কৃতি তোস। লব লনে হবে অন্যত্র মিলম। মুগ্রিঃ অভাঁগিনীর এইমাত্র 
দরশন ॥. যাবৎ আঁচার্য্যগৃছে নিসাইর অবস্থান" মুগ ভিক্ষা দিন সবরে 

| এই মাগো জান । ১৯১ ॥ শুনি তক্তগণ কছে ফরি নমন্কার। মাতার যে; 
ইচ্ছা লেই সম্মত সবার | ১১২ ॥ মাতার বৈয়গ্রা দেখি প্রভুর ব্যগ্র মন। 
| কুগণ একত্র করি বলিল বচন ॥ তোম। সব।র আজ্ঞ! বিনে চলিলাঙ 
বৃন্দাবন । য।ইন্তে নারিল নিক্স কৈল নিবর্ভন ॥১১৩॥ যদ্যগি পহলা! আমি | 
করিঞাছি সম্যাস। তথ।পি তোম! সবা হৈতে নহিব উদাস ॥ তাস 
| লব! না ছ।ড়িব যাব আমি জীন। মাতারে তাবহ আমি ছাড়িতে নারিব॥ 
| ১১৪ ॥ সঙ্গয।সির ধর্ম নছে সন্ন্য।ল করিয়া । নিজ জন্মস্থ।নে রহে কুটুন্ব 

টে , 

রা দি ত2 5:35 2 ত:৬৮১ 0 5৯ সস 1১০৮ -১২০২ পিত তি ০ 
শশী শিপ পিপি পাশাপাশি সি ০ টিবহি ৪ নি 

তোমাদের লঙ্গে অন্যত্রও নিমাইর মিলন হইবে, আমি শুতভাগিনী, 
আম।র সঙ্গে এইমাত্র দর্শন লাভ। যে পর্ধ্স্ত আচার্য্যগুহে নিম।ইর 

অবস্থান হইবে, তোখ।দিগের নিকট আমি এই প্রার্থনা করিতেছি যে, 
| তত দিন নিম।ইকে আমিই ভিক্ষ। দান করিব | ১১১॥ . ৯২. 

এই কথ! শুনিয়া ভক্তগণ শচীদেবীকে নমস্কার পুর্র্বক কহিলেন, 
মা! আপনার যাহ। ইচ্চা আমর! তাহাতেই সম্মত আছি ॥ ১১২ ॥ 

আনস্তর মাতার ব্যখতা দেখিয়া! মহ]প্রভুর মন চঞ্চল* হুইল, তখন। 
তি ন &*্যক ভক্তকে কছিলেন, আমি তোমাদিগের অনুমতি ব্যতি- | 
র়েকে বৃদ্দানুন বাইতে ছিল।ম, কিন্তু বিদ্ধ আমাকে চিরীনািজি। ক্করায় 
আমি যাইতে গারিলাগ না ॥ ১৩৩1 র্ টু 

| যদিচ অ।মি হঠাৎ সম্যাদ করিয়াছি, তখাঁপি তোমাদের নিকট উদ 
1 লীন হইতে পারিণ না| আমি যত দিন জীবিত থাকিব, তত দিন:তো- 
্ ৃ দিগে পরিত্যাগ করিধ না ও মাতাকেও-ছাড়িতে সমর্থ হইব না।১১৪। 
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হিতে 

মধ্য। ৩ পরিচ্ছেদ]. ভীচেতনাচরি ত।য়ত 1. ১৯1০ 

লই ৭ কেন যেন এই বোলে না করে নিন্দশ। পেই যুক্তি কয যাতে 
রহে দুই ধর্ম ১১৫॥ শুনিঞ। প্রভুর এই মধুর বচন, শী পাশ আঢা- 

র্যা করিলা গমন ॥ প্রতৃর নিবেদন তীরে মকল কহিল! | শুনি শচী | 

জগন্মাতা কছিতে লাগিল। ॥ ১১৬ ॥ তেঁহ যদি ইহ! রহে তবে মোর 
সুখ | তার নিদ্দ। হয় যদি মেহ মোর দুঃখ ॥ তাতে এই যুক্তি ভাল 

: মোর মনে লয় । নীলাচলে রহে যবে ছুক্ট কার্ধয হয় ॥ ১১৭॥ নীলাচলে 
নঘর্ীপে যৈছে ছুই ঘর। লোক গত।গতি বার্ত। পাব নিরন্তর ॥ ১১৮11, 
তুমি ঘঘ করিতে পার গধন।গমন | গঙ্গান্নানে কভু হণে তার আগমন ॥ | 

পত্র খাপ পপ ৯০, পপ সর পে ০৮ শপিপপাপী ও তে 4 ০০ পপ পা ৩ ০৭ তা শা পপি পপ 7. ২৯ তি শি? ১৩ -পস্০ 7 পশাতি স্পা ৮ শী টিন ২ টির তিতিশিন্পা শী শী শসা সিনা পিসি 

হে ভক্তগণঞ্ সম্গাস গ্রহণ করিয়। কুটুন্ব সঙ্গে নিজ লম্মস্থানে বাদ 
কর] সম্গযাসির ধর্্দ নছে, কেন ব্যক্তি যেন এই বলিয় নিন্দা] ন! করে, 

1 যাহাতে দুই ধর্ম রঞ। পায় এমন যুক্তি বিধান কর ॥ ১১৫ ॥ 

. মহাপ্রভুর এই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়! আগার্ধ্য প্রভৃতি সকলে |. 
শচীমাত।র নিকট গমন করিষ। প্রভুর নিবেদন লকল ত।হ!কে কহিলেন, 
তত্শ্রধণে জগম্ম। ত। শচী কছিতে লাগিলেন ১১৬ ॥ 

লিমাই যদি এই খানে থকে তবেই আমার সখ, আর মি তাহ।র 
নিঙ্দ! হয় তাঁহা হইলে আমার দুঃখ হইবে। ইহ।তে এই যুক্ত আমর 

মনে লইতেছে, নিমাই যদি নীলাচলে থাকে, তবে আমর ছ্ই কাই 

শিদ্ধ হইবে 7 ১১৭ রা 
.. মীলাঁচল ও নবদ্বীপ ইহ! যেমন ছুইটী ঘর, লেকের বাতাঘাতে | 
নিযাসতর লশ্বাদ প্রাপ্ত হইব ॥ ১১৮ ॥ .. এ 

: তোর! সকলে গমনাগমন করিতে পার, কখন গঞঙ্গান্মন বারি 
| নিমাইরও এদেশে আগমন হইবে, আনি জাগার ছুঃখ হখ গণনা 



নি... ........ 

রর 
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ছি. ॥ 

 আীচৈতনাগরিতসুত | [মধ্য। ৩ পরিচ্ছেদ) | 

রর আপনার দুঃখ সখ তাহ নাহি গণি। তার যেই স্বখ মেই নিজ করি 
| মানি ॥ ১১৯॥ শুনি ভক্তগণ তর করেন স্তবন। বেদ অ!জা 2. 
মাত! তোম।র'বচন ॥ ১২৯॥ ভক্তগণ প্র অ।গে আমিয়া কাহলও, 

|দিঞা প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥১২১॥ নবন্বীপবাসী আছি মত লোব- 
] ধরণ । সবাঁধে গন্মান করি বলিল বচন॥ তুমি সর লোক মোর পরমবাদ্ধব। 
আক তিক্ষ। মাগি মেরে দেহ তুমি মব॥ ঘর যাঞা-কর মদ কুনন্ধী- ৃ 

| রন, কৃষঃনাম কৃষ্ণকথ| কৃষ্ণ আরাধন-॥ ১২২ ॥ আড্ঞা দেহ নকাজরে 
|] করিয়ে গমন | মধ্যে মধ্যে.অ।গি তোমা] সমবায় দির দরশন ॥. এত বলি 
|সবাকারে ঈষৎ ই।গিয়া! বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিয়া ॥ ১২৩ ॥ সব! 
| ব্দ্ি করি ভু চলিতে কৈল মন। হরিদাস কান্দি কহে করন 

করি, না তাহার যেই সখ, তাহাকেই সুখ করিয়া মাগি ॥ ১১৯| 
শচীমাতার এই কথ! শুনিয়া তক্তগণ তাহাকে স্তব করত কহিলেন, 

মাতঃ। বেদাজ্ঞার সদৃশ আপনার এই আজ হইল ॥ ১২০ ॥ 
_ৎপরে ভক্তগণ মহীপ্রভূর অগ্রে আগমন করিয়! মাতার অভিপ্রায় 

গ্রকাশ করিয়া কহিলেন, তৎশ্রবণে মহা গ্রভুর মন অতিশয়, র্াশিত 
হইল ॥ ১২১॥ 

'আলম্তর নবদ্বীপবাসং যত লোক 'অগমন করিয়াছিল, হাগরু সক- | 
লে সন্মান-কর্না! কহিলেন, তোমর। যত লোক সকলই.অ।মর পর্নশ 
বান্ধব, তে।মাদের-নিকট একটা ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি,তার্রা সক্ষল 
আঁম।কে অর্পণ কর। আমার ভিক্ষা এই যে তোমরা গৃহে গিয়! নিরা 

স্বাঝমন্থীর্তন, ক্কাধঃলাম,, স্কাষ।রথ। ও কৃধ। আগাধন।কর ॥ ১২২ ॥- 
তোমর! মকল আমাকে আজ্ঞ! দাও, সামি নীয়!চলে নবি, 

বাধ্য হধে আলিয়। তে।মাদিগকে দর্শন দিব, এই গলি, উষৎহাস্য- 
রক! আফা লাে ক্ষন, করিয়া! বিদায় ছিলেন: চিতই পয ১ চি 



মগ্যঠকিগসিজ্্দ ূ শ্রীটছতিনবচরিতা নত ৮ ১৯৪৫ ট্ 

বন ॥:১85.1. নীপা চনিলা ছুয়ি - মোয়া: গ্রডি। নীম 
মাইতে. যার নাহি নিক ॥. মুঝ্ি অধম তোমার. প্রা 'দরখন ৬ 

কেয়তে ধরিমু €ই পারিষ্ঠ 'ীরণ ॥ ১২৫ ॥ গড কছে কর ভুয়ি গৈ 
সম্বর? | তোর ধৈরো: জায়।র ব্যাকুল হুর রন 1১২৬৪ নার 
লঃগি ক্গ্!থে কুন্সিব নিরেরন। তোয়ারে লিয়াৰ, সা, শ্ীপুরযোন্স: 

॥ ১৯৭ ॥ তবে ত স।চার্টা বে বিনীত হইয়1| দিন চুই চ।রি. রহ রগ, 

উ রিপা ॥ ১২৮॥ জাচার্্য রচন প্র ন! রারে লঙ্ঘন | রুহির: 

গৃ্থে না কৈল। গয়ন ॥ ১২৯ ॥ আনন্দিত হেলা জাচার্মা শশী ভক্ মর) 

এতিদিন রুরে জাছার্ষয মহাগহে!২সব 0১০। দিনে করকণা রম. ফজ- | 

মহা প্রভু যখন সকলকে বিদায় দিয় মীলাঁচলে যাইতে ইচ্ছা করিলেন, 

তখন হগ্লিদান আলিয়া ক্রনদনপূর্বক করণ চনে কছিতে শ্রাশিলেন 1$২৪ 

প্রভো ! আপনি নীল।চলে চলিলেন এক্ষণে আমার গতি কি হইণ্টে | 
নীল/চলে যাইতে আম।র নিজের শক্তি নাই, আম অধম আপনা ঘর্শন 

প|ইব না, কিরূপে এই পাপিষ্ঠ জীবন ধারণ রুরিব ॥ ১২৫ ॥ ' 

এই.কথা গুলিয়! মহাপ্রভু কছিলের, হয়িদাল ! ঘৈন্য জন্বরণ “কর, 

তোমার দৈন্যে আম।র মন ব্যাকৃল হইতেছে ॥১২৬॥ * ১ 

তোম।র জন্য জগন্নাথকে নিবেদন করিধ এবং তোমাকে ক 

যোত্তমে লইয়! যাওয়।ইব ॥ ১২৭ | | 

অনস্তর আ।চ্স্য বিনীত হইয়া কথিলেন, গভো ! গা যা ছুই 

চারি দিন অবস্থিতি করুন ॥ ১২৮ ॥ “|. 

' মহাগ্রডূ গাচাধ্যের বাক্য লঙ্ঘন করেন না টিলার গম না কমি ৃ 

চা জরন্থিত'রহিপপেন॥ ১২৯৪: | এডি ৮ কতা 

' তখন/ংঘ্য শচীদেনী ও তন আনন্দিত হেন এ নং শা 1. 

 গ্ুদ্ি দিক গা হোল করিতে লাগিলেন ॥ ১৩৪ ্ ই ৃ 

গ্ 
টু 

[ ন্ ্ 



উউনিত সৃতি 1 [মধ্য ৩ পরিচ্ছ্ | 

[গণ সঙ্গে! রাত মহ।মছো&সঘ রতন রঙ্গে ॥ ১৩১৪ আনঙ্গিত হও! |. 
শী করেনর্ধন। দুখে তে।দন করে প্রভুলঞ | ভক্তগণ ॥১৩২। আছার্ষোর 

| দ্ধ! ওক্তি গৃহ সম্পদ্ ধমে। মফল সফল হৈল প্রত আ়াধনে ॥ ১5৩৪) 
[শরীর আনল ঘটে দেখি পুজমুখ। ভোজন করাঞ| কৈল পুর্ণ গিজ-| 
| স্রথ 1১০৪ এই মতাছৈতগৃছে ওভ্তগণ ফেলে। বঞ্চিল কতক দিন | 
| নানা কুষ্ঠুহলে ॥ ১৬৫ আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে। নিজ নিজ | 

| মুছে দবে করছ গযনে ॥ ঘরে গিয়া কর মবে কৃষসন্তীর্ভন। পুন়ণি ৰ 
| আম। গঙ্গে হইবে মিলন ॥ কভু বা করিবে তোমরা নীলাপ্ত্িগমন। কু | 
খা আমিষ আগি করিতে পঙ্গান্নাম ॥ ১৩৬ ॥ নিত্যানগা গোসাঞ্ডি পণ্ডিত | 

পপি পপি অপ পিপি শী পিস্পি 

| সাগর তক্তগণ রে বিনে কষকথার জালাপক এবং মারতে রড ৃ 
তন রংলমছো সব করেন ॥ ১৩১ ॥ রর 

শঙীতারী আননস্চিতে:পা'ক করেন এবং মহাপ্রভু, ভক্ষণ ৬ 
খে ভোজন,করেম ৪1১৩২ 0. ৰ 

 অগ্ৈতত-আচধর্যর প্রন্ধা) তত্ভি-ও-গৃ সম্পদ্ তি যত. ধন) তৎ- 
র্ সম়ুদায মহাপ্রভুর আরাধন।য় সফল হইল 1. ১৩৩ ॥ 

. পুক্রমুক্ধ দর্শনে শচীরেবীর, আনন্দ বৃদ্ধি গাইতে লা খিল, পুত্রকে 
ৃ ভোজন করাইয়া আপনার স্ব পূর্ণ করিলেন ॥ ১৩৪ ॥ 

:: এই, মত অদ্বৈত" ভতগণ সঙ্গে পণ ০০০০৪ কতিপদ্র দিবস ৰ 
যাপন করিলেন ॥ ১৩৫ ॥ 
. আগর. অনন্য একদিন মহা প্রভু'ভক্কগণকে. কহিলেন, তোমরা. ষকল | 
দি নিক্ষ গৃছে গমন কর এবং গৃহে গিয়া কৃষঃমন্তীর্ডব কর, গুনর্যযার 
| আয়রে তোদের দিলা ছইবে; ডোমরাও . কখন, দীষগাচাল- গমন |. 
কিতা, এবং ক কখনগআয়িও বঃগঙামান-কমিতত লাগ কবি, ১৬৫ ॥] 



নত ২ পে ০০ 2 ্্হ উন এপ) ০ তং 

ূ মধ্য । ৩ পরিচ্ছেদ । ] ০০০০০ ! 

| টিটি 

ঈগারন্দ। দামোদর পর়্িত আর দত দুদ এষ চারজন, আচার | 

নিল প্রভূ লনে। জননী এাবেধ করি বন্দিল' চরে ॥' উরে পাকি ৬ 

করি করিল গমন। এথ! আগাধ্্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ॥ ১৩৭ 1 সি 

৷ পেক্ষ হই! প্রভু পীত্র যে চলিল। | কান্দিতে কান্দিতে আচার পাছে 

ত লাগিল ॥ ১৩৮ কত দূরে যাই প্রভু করি যোউহাত। আঁচার্ধা 

গ্রবোধি কছে কিছু মিটব।ত ॥ ১৩৯1 জননী প্রবোধ কর ভক্ত লদা- 

ধান। তুমি ব্যগ্র ছেলে কারে! মা রহিত প্রাণ ॥ ১৪০ ॥. এত বুলি প্রভূ 

| তারে কার আলিগন। নিৰৃভত কল্িঘ। কৈল স্বচ্ছল, গমন ॥. গঙ্গাতীদে ] 

তীরে প্রভু চারিজন দাখে। নীলাপ্রি চলিলা প্রভু ছত্রতোগ পথে ১৪১৭, 

চেতনাগ্গলে থু্র নীলাঙ্ি গমন। বস্তি র্ণিষাছেন দাস. ৃ ন্দা- 
বত ৩ পাপা আরা». 

. ভখন ভখন অইৈতা চারা, মিত্যানন্দগো স্বামী, জগদানগ্দ পণ্ডিত, জাঁগো- 

মঞ্চ পণ্ডিত, মুকুন্দদভ্ত এই চারি জনকে মহাপ্রভুর সঙ্গে দিলেন, মহাপ্রভু 

জননীকে প্রবোধ দিয়! ভাহার চরণ ঘন্দন ও উ।ছ।কে প্রক্ষিণ কিয়া 

গমন করিলেন, এদিকে আচ।ব্যেঃ গৃছে ক্রন্দনধ্বনি উপস্থিত হইল ॥১৩৭ 

বনস্তর মহাপ্রভূ নিরপেক্ষ হইয়া! শীত গমন করিতে থাকিলে, 

অ।চার্ষ্য প্রভূ ক্রন্দন করিতে করিতে পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন ॥ ১৩৮ ॥ 

নহাপ্রস্থ কতক দূর গমন করিয়া যোড়হস্তে আচার্ধ্যকে প্রবোধ 

দিষ! কিছু মিষ্টবাক্যে কহিলেন ॥ ১৩৯ ॥ | 

আচার্য ! 1 আপনি জননীকে এবেোধ ও ভক্তগণের মমাধান করুন, 

আপনি ঝএ-হুইলে কহ।9ও জীন রক্ষ। প।ইবে না ১৪০ ॥ 

অই ঘলিয়। মহাপ্রভু তাহাতে আলিসনপর্্ঘক নিবৃত করিয়। গচ্ছন্দে | 

গমন করিলেন এবং গঙ্গার তীরে তীকসৈ চারিজনকে সঙ্গে কিয় ছত্র- 

1 ভোগ পথে নীল।চলে যাইতে লাগিলেন ॥ ১৪১] 

. বৃ্লাধনগাস মির চৈতন্য বঙগল-ওচ্ছে মহা প্রভুর নীলাচল-গদন সা 

সস 

কস্ট | লিস্িপকীপস্প সন 



০ ০০ 

শীচৈতন্যটরিভায়ত। [মধ্য। ও গরিচ্ছেদ। 

(কম॥ ১৪২.৪ অদ্বৈত খৃহ বিলাস প্রভুর শুনৈ যেই জন। সিরাত 
(মিলে তারে, টচতন্যচরণ ॥ ১৪9 ॥ জীরপ রঘুনাথ গদে, যার অ.শ। 
(চৈতন্যরিতামূত কহে রৃষণদাস ॥ ১৪৪ ॥ ৮. এক এ 
২.॥$॥. ইতি আ্ীচৈতন্যচরিতায়তে মধ্যণণ্ড যাগকরগছৈহে 

| (জনবল সবরনং নাম ভৃতীরঃ পরিচ্ছেদ) ॥%॥ ৩ ॥% ॥ 
১৩০৭ পপ পাপী ০৮ পা ০০১ সস আস তপসপএ পা ৮০. 

1৯1 ই দে ভতীঃ রে 1 *॥ 

কারি ধর্ম করিয়াছেন ॥ ১৪২॥ | 
-ধৈধ্যক্তি' মহাপ্রভুর এই অইৈতগৃহবিলাস শ্রবণ করেন, চির 

1 [খল উহার চৈতন্য চ়গারা বন্দ লাভ হয় ॥ ১৪৩ ॥ 
ৰ ও'রখুনাথ গোস্বামির পাদপল্মে আশা | করিয়া দাস | 
| [মা ক্ষছিতেছে । ১৪৪ ্ 
155 8% 8 ইতি পচৈতদ্যচরিতাম্বতে মধ্যথণে বি বিয়া 

কৈতন্যচরিতাস্টিপ্রনীতে অইৈতগৃ্ে কোজবিধার রন নিজ 
ূ নানা ॥%1৩।%। 

স্ব ও 
জি 



ঞচৈতন্থচরিতাম্বত | 
. মধ্যলীলা। 

৬ নাতি 

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ। 

যট্রৈ দাুং চেরয়ন্ ক্গীরভাগুং 
গোপীনাথঃ ক্ষীরচে|রাভিধে।হভূৎ | 
ভ্রীগেপালঃ প্রাহুরাসীবশঃ স্ 

হপ্রেম্ন! তং মাধবেন্দ্রং নতোহুশ্যি / ১ ॥ | 

" জয় জয় প্ীচৈতন্য জয় নিত্যানম্দ । 'জয়া্বৈতচন্্র জয গৌরভক্ত 
বন্দ ॥ ১ ॥ নীলাদি গমন জগন্নাথ দরশন | সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রহর 
মিলন ॥ এই মব লীল! প্রভুর দাস- রৃন্দাবন.। বিস্ত।রিয়। কছিম।ছেন 
উত্তম বর্ণন ॥ ৩॥ সহজে চরিত্রে মধুর চৈতন্যবিহ।র। বৃন্দাধনদ|স-মুখে 

যশ দাড্িতি । বট্মৈ মাধণেঙ্্রা্গ দাঁতুং ক্ষীরভাওং চোরয়ন্-সম্ গোপীনাথঃ শীর' 
চোর তিধোহডূং বতৃব বসা প্রেন্। বশঃ বশীতৃষ্ঠ: সন্ শ্ীগে।পালঃ গ্রাহুক্াসীৎ গু টাবতৃষ। 
তং দাধবেক্গীমহং নঙোহন্মি॥১% ০ পা টি ০, 271 

ধাহাকে দিধার নিমিন্ত ক্ষীরভা্ড চুরি কিয় লক সপ শী, 
চের।” এই ন।ম প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বাহার প্রেমে শ্রীগেপাল খলী-. 

ভূত হুইয়। প্রাহুর্ভূত হইয়াছেন, লেই মাধবেনপুরীকে আনি দমক্কার, 
করি ॥১। 

শ্ীচৈতন্যের জয় হউক, জয় হু্টক, জীনিত্্যাননদের জয় হউক এ এ 
দ্রীঅ ইৈতচন্জ্র ও গেগরঙক্ বৃন্দের জয় হউক ॥২॥ ৮ 

রীর্দা বনদ!সঠাকুর মহা প্রভুর, নীলাঁচলে গমন, জগন্নাথ তে ৮. 
সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সহিত মিলন, এই সকল লীলা বিস্তার, পরব 
উত্তমরূপে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৩॥ | 

.. স্ুগ্জাবতই চৈত্ন্যক্লিহ/র অতিশয় মধুর) . তাতে আবার বৃন্দাবন | 

£ |] 
রঃ শ 

রর ৮ 



৮ তা আপ ০। কপ 

, ১১৬ এরা? | মধয। ৪ পরিচ্ছেদ। ; 
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২২ পপ্পাপপী পিপি পার্স 

শব অমুতের ধার। ॥৪॥ অতএব তাহা বলে হয় পুনরুক্তি। দত্ত কার 

বি ঘা তৈছে নাহি শক্তি ॥ ৫ ॥ চৈতন্যরঙ্গলে তেঁছে। করিলা বর্ণন। 

 সৃত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সুটন ।৯ ভার সূত্রে আ.ছ তেঁহ ন| কৈল 
বর্ণ গ। যথা কথঞ্চিত করি গে লীল। কখন ॥ অভএব তর পায়ে করি 

নমস্কার | ভার গানে অপরাধ নক আমার ॥ ৬॥ এই মত মহাগ্রতৃ 

চলিল! মীলাচলে। চারিতক্ত ম্গে কৃদ্কীর্তন কুতৃহলে ॥ ভিক্ষা লাগি 
এক দিন একগ্র!মে গিয়! | আপনে বহুত অঙ্গ অ|নিল মাগিয়। ॥ ৭) 

। প্রথে বড় ঝড় দানী, বিশ্ব নহি করে। তাসবারে কূপ করি আইল! 
ক্েসুণায়ে॥ ৮0 রেমুখতে গেপীনাথ পরমগোহন। ভক্তি করি কৈল 

বি ০ ৯০০ সপ পরার ৪৮০০৫ সস গপ্পো শিস পা পপ পা পপ থাক জউ। জাপা 

পে 

গস মুখে তাত ধারাস্বরূপ ইইয়াছে ॥ ৪ ॥ 

ক্াতএব তাঁই। বর্ণন করিলে, পুনরুক্তি দে হয়, যদি অহঙ্কার করিয়া 
বর্ণন করিতে ইচ্ছ। করি, কিন্ত তাহ।তে আমার শক্তি নাই ॥ ৫ ॥ : 

বু্দাবনদাস ঠাকুর চৈতন্যমঙ্গলে যাহ! বিস্তার করিয়া বর্ণর ধরি- 
[ছেল আমি দেই লীলার কেবল মাত্র সূত্র কির এবং তিনি যাছার 
| সুরে করিয়াংন অথচ বর্ন 
| ফি বর্ণন করিতেছি, কড়এব তাছ।র চোখে নজর করি, উহার পে 

| খ্কেদ আদার অপরাধ সা হয় $৬ 1 

| মুন) ভক সঙ্গে রৃফীর্তন কুতুঃলে নীলাচল যাতে লীগিলেন, 
| ভিক্ষা নিমিত এক দিন এক থ্াথে? গমন কর্পিষ। আপনি জনেক ভি 
| রুরিদ্। আনয়ন করিলেন ॥:৭.1. 

] হোন ॥ ৮। 

রন নাই, জমি সেই লীলার যখা কথ-. 

এস্টমতে মহাপ্রভু চারি জন ( নিত্য।নন্দ, জগ নন্দ, দ।জোদর : ও. 

| ,. পথে বড় বড় ছানি অধ বনরক্ষক,, আাহারা কে বিন করে রে মাই, 
্ যেই মকল দঘানিকে কপ। করিয়। মহাপ্রভু, রেসুখ।য়, আমিয়া উপান্থিত 

০০ পরম মনোহর গোলীনাকি মৃষ্ঠি পাছেন, মহাপ্রহ ভ তি 
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টিটি 
ট ৪ ৬ শপ 

রর ঃ ১ ৮ 

অধ্য। ৪ গার: জীচৈতনাচরিত।যুত। | ১১৯ 

২ সস ক পাস পপি ৮৭ পি পিপিপি ক পপ শী শী শি শী শি সি শী? পি পপ পি এল পি সী 5 পস্পপ পপিপা পথকপাসী কত শত ০৭ শী শিশিশিতশ৪ পপ ৩ ০০ টি 

প্রচ্থু তার দরশন ॥৯॥ তার পাদপন্ নিকট গ্রণা্ করিতে 1 ভার পুঙ্পন | 

চূড়া পড়িল গুভূর্ব মাথাতে ॥ ১০ ॥ চূড়। গাঁঞা। গড় মনে গাননিউ | 

ছৈঞ11 বছ নৃত্য গীত কৈলা ভক্তগণ লঞ্চা ॥১১৪ পুর শ্রভ।ব দেখি 

প্রেমরূপ গুণ। বিস্মিত হুইল! গৌপীন।খৈক়্ দালগণ ॥ মান! মঠ প্রীতে | 

কৈল গ্রতুষ্টী সেবন । সেই কাজি তা প্রতু করিলা বঙ্চন ॥ ১২ & হ্া- 

প্রসাদ ক্ষীর লোভে রহিলা প্রভূ তখ।। পুর্ন ঈ্বরগূর্দী তীঙ্গে কহিগা- | 

ছেন কথ] ॥ ক্ষীরচোরা গোপীনাথ গ্রলিদ্ধ তীর নাম তরপাশণে কছে | 

প্রভু দেই ত আখ্যান ॥ ১৩। পুর্দো মাধবপুরী লাগি ক্র কৈলচুরি। | 

অতএব নাম হৈল ক্ষীরচো 1 কর্ধি॥ ১৪ ॥ পৃর্পো ভীসাপবুতী আইলা; ূ  
রা পপ ৮ 

| পূর্বক তাহার দর্শন করিলেন ॥ ৯ | 

.. মহপ্রসথু যখন গোপীনাখের পাঁদপঞ্ম নিকট গা প্রণাম করেন, 

তখন ঞ& গোপীনাধের পুষ্পচুড়া আগিয়া সহাপ্রতূর স্তকে পতিত র 

হইল ॥ ১০ | 

২ চূড়া পাইয়! মহাপ্রভু অতিশয় আনন্দিত হছওত ভক্তগণ গর বু 

্ প্রকারে নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ 

গোপীনাখৈর'দাঁস সকল মহ প্রভুর প্রভাব ও দূ ওণ ধর্শনে খিশ্মিত ; 

হইয়া প্রভুর লেবন বিষয়ে নানামত প্রীতি প্রকাশ করিলে দি লই 

1 স্াপ্রি তথায় যাপন করেন ॥ ১২ ॥ 

 মহাগ্রভু গোপীন।ধের ক্ষীর প্রসাদ লোভে. তথায় আবশ্থিতি কয়িয়া। 

পূর্ব্বঈশ্বরপুরী তাহাকে যে কথ। কহিমাডিলেন গর্ধাৎ ক্ষীরচোর্ঝা 

গোপীনাথ”। এই প্রদিদ্ধ নাম যে কারণে হইয়াছিল, (গণের রা | 

1 খহাগ্রত ম্েই আখান হ্গন করিলেন ॥ ১৩ ॥ ূ 

[ইনি পুর্বে মাধবপুরীর নিমিত্ত কষীর চুরি করায় ছিলেন, গা 

ইছায়-নাঙ কটীগড়ো রাহ ইসাছে॥ ১৪ 



র্ পা 

ঃ সা শী 

ঠক. 

জীগৈতবাডরিত)স্বত । [ মধ্য: $ পারচ্ছেদ। ] 
রি ছ 

শট পপি শশী শশািীীতি পিপি তস্টিটিটী শি ০০ 

বৃন্দাবন জঙ্গিতে ভ্রগ্মুতে গেব! গিরি গ্োকরদন। . প্রেমে মতনাহি। 
ভা দিক। রাত্রি জ্ঞান। ক্ষণে উঠে ক্ষগে পড়ে নাছ স্থ/লাস্থান ॥ ১৫ 
শৈল্ষ-পরিক্রেগাকুরি গোবিন্দকুণ্ডে আসি।.. গান, করি বৃক্ষতলে আছে 
সা দি ॥ গোপাল বালক-এক দুপ্ধভাও লঞ্চ । আদি আগ্গেধরি, 
কিছ রোলেন, হ)নিএ| ॥ ১৬% যদি এই ছুঙ্ধ ন/ঞ1| কর তুমি গনি 
।ম/পি কেছে রাহি খাও. কিবা কর ধ্যান ॥.১৭॥ ঝলকের মৌন্দর্মেঃ 
পুরীর হইল, মস্তেষ ৷ তাছার মধুর বাক্যে গেল ভোর পোষ ॥১৮। পুরী 
কছে.কে তুমি কাহ। তোমার বাস। কেমতে জানিলে আমি কৰি উপ 
বাস 8১৯ ঝালক কছে গোপ অমি এই গ্রাষে বলি। আমার গ্রায়েতে | 

পূর্ব্ব মাধবপুরী রৃন্দ!বন আগমন করিয়] ভ্রমণ হ্বরিতে করিতে 
 গেবর্ছনে গিন। উপস্থিত হয়েন, এ পুরী গোন্বামী প্রেমে মত হওয়ায় 
তার দিরা রাত্রি জ্ঞান ছিল ন।, ্ানাস্ছান জ্যানশৃর হইয়া ক্ষণে উঠেন 
এবং ক্ষণে পতিত হয়েন ॥ ১৫ ॥ 

।« গৌষর্ধন পরিক্রেগ। করিয়! গে।রিলরুণ্ডে অ।গয়ন ররত সান রিয়া | 

যখন সন্ধ্যার লময় বৃক্ষতলে বলিয়। অ।ছেন, এমুন সময় এক (গেপ্রালক | 

দু লা আমিয়। অগ্চে রাখিলেন এরং ছাঁধ্যবদনে খিক কিছু 
কৃছিতে লাগিলেন ॥ ১৬॥ | 

. আহে সঙ্্যাসিন! তুমি এই ছুপ্ধ লইয়! পান ব কর, লিং ক্ষ কিয়া 
কেন ভোজন কর ন।? কি.ধ্যান করিতেছ? ॥ ১৭ | 
ঞ তখন রালকের মৌর্য দেখিয়া পুরীর সন্ত হইল, এরং. তর 

মধুরবাক্যে সা নিবুত় হইয়া গেল ॥ ১৮॥.... .. 
অনস্তর পুরী জিজ্ঞাস। করিলেন, তুমি কে? তোমার বাসস্থান মা 

(কোথায়? এবং আমি উপবাণী খাছ, তুমি ইহা ফিরপে জানিতে 
| খাজিলা ? 8১৮1৮ «1:5১ কি 7. 
্ি এ কথা গুনিয়া বালক কছিফোন, এই খাসী, গে | 

+1 রর . 45. 

ডি... 
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রি | রব 
। 

মধ্য 1৪ পরিচ্ছেদ । ] নানান ূ ১১৯ 

কেহ ন। রহে উপবাপী ॥ কেহ মাগি খায় অন্ন কেহ দুগ্ধীহার। অযাচক, 
জনে আনি দিয়ে ত আহার ॥ ২০ ॥ জল লৈতে স্ত্রীগণ তোঁম।রে দেখি, 

গেন্সা। স্ত্রী সব দুগ্ধ দিঞ] আমঞ্জরে পাঠাইলা ॥ গোদেোহন করিতে, 

চি শীত্র আমি যাব। আর বার আপি এই ভাগুটী লঙ্টুব ॥ ২১ ॥ "এত 

বলি বালক গেলা ন| দেখিয়ে আর. মাধনপুরীর চিন্তে হৈল চমৎকার 
॥ ২২ ॥ দুগ্ধ পান করি 1৩ ধুইএঞা র(খিল। বট দেখে -০সইবালক ৷ 
পুনঃ না আইল ॥ ২৩ ॥ বগি নম লয় পুরী নিদ্র। নহি হয়। শেষরাত্রে 

তজ্্র। হৈল বাহ্য বৃত্তি লয় ॥ স্বপ্নে দেখে সেই বালক সম্মুখে অ।পিয়া । 

এক জে লঞ] গেল। হ।তেতে ধরিএ। ॥ ২৪ ॥ কুণ্তী দেখাইয়া কে 
এপ এ পেশা 72 টি 7 স্পাপিী শীল ৩. পপ আজ 

আমার গ্রামে ৫ ধেহ হউপনাপী থাকে না, কেহ ভিক্ষা করিয়। তম খ্গুয়, 

কেহ বতছুপ্ধ পন করে। আর যিনি অযাচক ইন, আসি তাহাকে 

আহ।র প্রদান করি ॥ ১০ ॥ | 

স্ত্রীগণ জল আনিতে জ।সিয়। তোমাকে দেখিয় গিয়াছে, তাহারাই 
আম।কে দুগ্ধ দিয়া পাঠাইঘ| দিল, আ।মর গোদোহন কর! হয় নাই 
শীঘ্র যাইৰ্, অ।মি পুনর্বব!র আ।গিয়া এই ভাণ্ড লইব ॥ ২১ ॥ 

এই বলিয়া বাপক চলিয়া গেলেন আ।র উহার দেখ! হইল না, 

তখন মাধবপুরীরু চিন্তে আশ্চর্ধ্য বোধ হইল ॥২২॥ | 

পুরী ছুপ্ধপান করত ভাগ গ্রক্ষ(লন করিয়। র।খিলেন এবং পথের | 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু পুনর্বার আগমন করিলেন 
না ॥২৩॥ | - 

পুরী বসিয়া ন।মগ্রহণ করিতেছেন, নিদ্র। হইতেছে না, কিন্ত যখন | 
পেষরাত্রে তন্র আগমে বাহা বৃত্তি (বাহাজ্ঞান ) লয়গ্রাণ্ড হইল, যখন 

স্বপ্নে দেখিতেছেন, দেই বালক আগমনপূর্র্বক আমার হাত টা 
এক রিং মধ্যে লইয়! গেলেন ॥ ২৪ ॥ | 

(২৬1 
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আমি এই কুঞ্জে রই। শীত বৃষ্টি দাবাগিতে দুঃখ বড় পাই। গ্রামের 
লোক আনি আমা কা কুঞ্জ হৈতে। পর্বত উপরে লঞ রাখ ভাল 
মতে ॥ এক মঠ করি তাহা! করহু স্থাগান। বহু শীতল জলে আম! ক্রাহ 
আ্বপন.॥ ২৫ ॥ বছ দিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ। কবে আদি মাধব 

|] আমা করিবে সেবন ॥ ২৬ ॥ তোঁমার্ প্রেমবশে করি সেবা অঙীকার। 

| দর্শন দিঞা নিস্তারিক মকল সংসার ॥ ২৭॥ শ্্রীগোপাল নাম মোর 

গে।বর্ধনধারী | বজের স্থাপিত আমি ইহ। অধিকারী ॥ ২৮ শৈল উপর 

হৈতে আম কৃপ্জে নুকাইঞ1। গ্লেচ্ছভয়ে সেবক আমার গেল পলা- | 

এবং কুগ্জ দেখ।ইয়। কহিলেন, আমি এই কুঞ্জের মধ্যে থাকি, শ্লীত ) 
: বৃষ্টি ও দাবায়িতে আমাকে বড় ক পাইতে হয় অতএব গমের লোক 

ডাকিয়া তাহাদের ছারা! কুপ্তী হইতে বহির করিয়া পর্ব্বতের উপরে | 
আমাকে ভ।ল মতে রাখ এবং এক মঠ নির্ঘম(ণ করত তাহাতে আমাকে | 
স্থাপন করিয়া বছুবিধ শীতল জলে আমাকে স্নান করাও.॥ ২৫॥ 

আমি বু দিন হইতে তোমার পথের দ্বিকে এরপ দৃষ্টিপাত করিয়া 
| রহিয়াছি যে, কৰে মাঁধৰ আপিয়! আগাকে সেবা করিবে ॥ ২৬ ॥. 

_ তোম।র প্রেমে বশীভূত হইয়াই সেবা অঙ্গীকার করিতেছি, আমি 
: 1 দর্শন দিয় সংসার নিস্তার করিৰ ॥ ২৭ ॥ 

ক্মামি গোবর্দনধারী, আমার নাম গোপাল, আমি বজের ৬ স্থাপিত 
এবং এই স্থানের অধিকরী ) ২৮ ॥ 

. জ্ে্ছভয়ে আমার সেবক পর্বতের উপর হইতে আমাকে রঙে 
) দুক্াইয়। রাখিয়! পলায়ন করিয়াছে। |২৯।॥ ১৮2 

ৃ ৪্ককের পৌজ্র বজ এই বিগ্রাহকে স্থাপন করেন। 
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ইঞ্জা॥ ২৯॥ সেই হৈতে রহি আমি. এই কুগ্স্থানে। তাল হৈল আইল! 

অ(ম| কাঁট় সাবধানে ॥ ৩০ ॥ এত বলি দে. বালক অন্তপ্ধান কৈলা। 

জ!গিএগা মাধবপুরী বিচার করিল ॥ ৩১ ॥ কৃষ্ণকে দেবিনু মুগ্রিঃ নারিলু 

চিনিতে। এত বপি প্রেমাবেশে পড়িল ভূমিতে ॥ ৩২ ॥ ক্ষণেক রোদন 

করি মন কৈল ধীর । আজ্ঞ।র পালন*্লাগি হইল! স্থন্থির ॥ ৩৩ ॥ প্র।তঃ- | 

স্নান করি পুরী গ্রামমধ্যে গেল।। সব তোকে একত্র করি কছিতে | 

লাগিল ॥ গ্রামের ঈশ্বর তোম।র গোপদ্ধনধারী। কুঙ্জে আছেন তারে | 

চল বাহির যে করি ॥ ৩৫ ॥ অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি গ্রবেশিতে। 

কুঠারি কোদ।লি লহ দ্বার যে করিতে ॥ ৩৬॥ গুনিতার সঙ্গে লোক 

আমি সেই হইতে এই কুঞ্জস্থানে অবস্থিত আছি, তাল হইল, 

তুমি আপিয়াছ, আমাকে এই স্থান হইতে সাবধানে বাহির কর॥ ৩০ ॥ 

এই বলিয়। দেই বালক অন্তর্দ1ন করিলে মাধবপুরী চেতন হইয় 

বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ 

অ।মি কুষ্ণকে দর্শন করিলাম, তীহখকে চিনিতে পান্সি নাই, এই 

বলিয়া গ্রেমাবেশে ভূমিতে পতিত হইলেন ॥ ৩২ ॥ 

অনন্তর ক্ষণকাঁল রোদন করিয়া]! মনে ধৈর্ধ্য ধারণ করত আজ্ঞার 

পালন নিমিত যত্ববান্ হইলেন ॥ ৩৩ ॥ | 

পুরীগোস্বামী প্র।তঃস্নানপূর্ববক গ্রথমমধ্যে গমন করিগ্া লোক তি ৃ 

লকে একত্র করত কছিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ 

অহ গ্রথমবাসিগণ ! তোমাদের গ্রামের ঈশ্বর, গোবর্ধনধারী কুপ্- 
মধ্যে অবস্থিত আছেন, তোরা সকলে ঢল, তাকে কু হইতে 
বছির করি গ! ॥ ৩৫ ॥ | 

কুঞ্জ অতি নিবিড় প্রবেশ করিবার উপা নাই, মু বা রি | 

বার নিমিত কুঠারী ও কোদ।লি সকল গ্রহণ কর ॥ ৫৬. 
৯. ডু 
. ক নর 
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চর্লিলা হরিষে | কুপ্ত কাটি দ্বার করি কারল. এবেশে ॥ ৩৭ ॥ ঠাকুর 
দেখিল, মাটী তৃণে আচ্ছাদিত। দেখি সব লোক হৈল আনন্দে বিশ্রিত ॥ 
আবরণ দূর করি করিল বিদিতে । মহাভাঁরি ঠাকৃর কেহ নারে চালা- 
ইতে ॥ ৩৮ মহ। মহ! বলিষ্ঠ লেক একত্র হইয়|। পর্বত উপর গেল! 
ঠাকুর লইয়া ॥ প।থর সিংহাসন উপর ঠ।কুর বসাইল। বড় এক পাথর 
পৃষ্ঠে অবলন্মন দিণ ॥ ৩৯ ॥ গ্রামের প্রাঙ্গণ সব নবঘট লঞ। | গেবিন্দ- 
কুণ্ডের জল অনিল ছানিঞ। ॥ নব এত ঘট জল কৈল উপনীত । নানা 
ব|দ্য ভেরী বাজে ্ত্রীগণে গায় গীত॥ ৪০1 কেহ গায় কেহ নাচে 
মহোৎসব হৈল। অনেক পাত্রী যত করি আনাইল ॥ ৪১॥ দধি ছু 

পপ শপ 
সপ পাপা 

পুণীগোস্বমির এই বাক্য শুরয়। গ্রামবাণী লোকসকল হৃষ্টচিত্তে- 
তহ।র সঙ্গে চলিতে লাগিল এবং তথায় গিয়। কুঞ্জ ছেদনপুর্ধক দ্ব।র 
করিয়া! প্রবেশ করিল ॥ ৩৭ ॥ 

মৃত্তিকা ও তৃগে ঠাকুরকে আচ্ছাদিত দেখিয়া মকলে মহানন্দে 
বিম্মিত হইল। তাহারা মকল আবরণ দূর করিয়া ঠাকুরকে উঠ!ইতে 
ইচ্ছা করিলে গুরুতর ভার প্রযুক্ত কেই উঠাইতে পারিল না ॥ ৩৮ | 
. তখন মহা মহ! বলিষ্ঠ লোঁক ঘকল একত্র হইয়া ঠাকুরকে পর্বতের 
উপর লইয়া গ্রিয়া এবং এক খানী গ্রস্তরকে ফিংহাসনের মত করিয়া 

1 তাঁছার উপর উপবেশন করাইল এবং বৃহৎ এক খান। গ্র্তর পৃষ্ঠদেশে 
অবলম্বন দিল ॥ ৩৯। | রর 

অনন্তর গরমের ব্রাঙ্মণগণ নৃগুন ঘট গ্রহুণপুর্বর্বক গোবিন্দকুণ্ডের 
জল বন্ত্রপূত করিয়া! একশত ঘট জল অ|নিয়া উপস্থিত করিলেন। তখন 
ভেরী এভৃতি নানাবিধ বাদ্য বাঁজিতে লাগিল, স্ত্রীগণ গন করিতে 

. | আর্ত করিল ॥ 8৪ ॥ 5 
1. 7 মেয়ে কেহ গান ও কেহ নৃত্য করায় মহামহোতলব উপস্থিত 
হুইল এবং অনেক যত্ব করিয়া! নানাবিধ দ্রব্য সকল আনয়ন-কর।ইল ৪১ 
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৬ পপ শী পাপ স্পা পপীশপ পাপা পাশপাশি পিসী শিস্পীপা শা পিপাসা সপ স্পা পাট 

গ্বত আইল যত গ্রাম হৈতে। ভে।গ সামগ্রী আইলা সন্দেশদি কতে ॥ | 

তুলসাদি পুষ্প বস্ত্র স।ইল অনেক। আপনে মাধবপুরী করে অভি- 

ষেক॥ ৪২ ॥ অঙ্গমল! দূর করি করাইল স্নপন। বহু তৈল দিয়া কৈল 

শ্ীঅঙ্গ চিকণ ॥ পঞ্চগন্য পঞ্চাম্বতে সান করাইয়া । মহান্াান করাইল 

শত ঘট দিয়া ॥ পুন তৈল দি॥া কৈল শ্রীমঙগ চিকণ। শঙ্খ গঙ্গেদকে 

কৈল সমন মমাপন ॥ ৪5 ॥ প্রীগঙ্গ মার্জন করি বস্ত্র পরাইল | চম্দণ 

তুলসী পুষ্পমানা! অঙ্গে দিল ॥ ধুগ দীপ করি নানাভোগ লাগাইল। 

দধি দুগ্ধ সন্দেশ।দি যহ কিছু ছল ॥ সুবাপিত জুল নব্যপাত্রে শমর্পিগ। 

আঁচমন দিয়। পুনঃ তান্থুপ অর্পল ॥ আরতি করিয়। কৈল অনেক স্তবন। 

দৃগুবহ করি কৈল আত্মপমর্পণ ॥ ৪৪ ॥ গ্রামের যত তগুল দ|লি গোধু- 

ম।দিচুর্ণ। মকপ আনিঞা দিল গর্বিত ছেল পুর্ণ ॥ 8৫ ॥ কুস্তকারের 

এবং গ্রাম হইতে দি, দুগ্ধ, ঘৃত ও ভে।গল।মগ্রী, মিল্টন, তুলসী, পুষ্প 

এবং বস্ত্র প্রভৃতি অনেক উপকরণ আসিয়া উপস্থিত হইপ, তখন মাধব 

পুরী স্বয়ং অভিষেক করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ 

দেবের অঙ্গমলা দূর করিয়ু। স্নান, বহুতর তৈল দিয়া শ্রীঅঙ্গ চিকণ, 

এবং পঞ্চগব্য ও পঞ্চাম্বতে স্নান করাই্ইয়। একশত ঘট জলে মহান্রন 

কর।ইলেন। তৎপরে পুনর্ধবার প্রীঅঙ্গ চিকণ করিয়া শঙ্খপুরিত গঙ্গেদক 

বার! স্নান কর।ইয়! নন সম!গন করিলেন ॥ 8৩ । 
তদনন্তর প্রীশঙ্গ মার্জনপৃর্্বক বস্ত্র পরিধান কর।ইয়। চন্দন রর 

ও পুষ্পম।ল| আঙ্গে গ্রদ[ন করিলেন। তঙপরে ধুপ দীপ দিয়! দি ছুগ্ধ 

ধব্দেশপ্রভৃতি যে কিছু দ্রব্য উপস্থিত ছিল এবং নূতন পাত্রে স্ববাসিত 

জল নিবেদন করিয়। আচমন প্রদানপূর্ববক তাম্ুল নিবেদন করিলেন। 
তদনন্তর আরাত্রিক্ক করিয়া দণ্ুব প্রণাম ও আত্মঘমর্পণ করিলেন ॥88॥ 

স্পা 

চে 

চিত রি টি তিনি 

তৎপরে গ্রামের যত তগুল, দাইল ও গোধুমচূর্ণ ইত্যাদি সকল 
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র ঘণে ছিল যত মৃস্তাজন। মব আইল গ্রাতে হৈতে চড়িল রন্ধন & ৪৬॥ | 
| দশ বিপ্র অন্ন ধান্ধি করে এক স্তপ। জন চারি পাচ রাদ্ধে নানাবিধ 
সুপ ॥. বৃণ্যশ।ক ফল মূলে বিনিধ ব্যঞ্জীন। কেহ বড়া বড়ি কড়িকরে| 
বিগ্রগণ ॥ জন পাঁচ সাত রুটি করে রাশিরাশি। অমব্যঞ্ীন রুটি লব 
রহে স্বৃতে ভামি ॥ ৪৭ | নববন্ত্র পাতি তাতে পলাশের পাত। রাঁন্ধি 
ঈাদ্ধি তার উপর রশি কৈল ভাত ॥ তার পাশে রুটি রাশি উপ পর্বত 
ছৈল। সৃপ ব্যপ্তীন ভা পব চৌদিকে ধরিল ॥ তার পাশে দি দুগ্ধ 

নি িটেরি টি রিনার রিনা 

আনিয়া দেওগ!তে পর্বত পরিপূর্ণ হইয়! উঠিল ॥ 8৫ ॥ 
কুম্তকারের গৃহে যত মৃত্তিকার পাত্র ছিল, তৎসমুদায় আনাইয়া 

গ্রাতঃকালে রন্ধন চড়।ইলেন ॥ ৪৬ ॥ 
দশজন ব্রাদ্ধণ অন্নপ|ক করিয়। এক স্তূপাকার করিলেন, আর চারি 

পাঁচ জন ব্রাহ্মণ কেবল নান প্রকার সুপ ( দা ইল ) কোন কোন ব্রাক্গণ 
বন্যশাক ও ফল মূলে বিবিধগ্রকার ব্যগ্তীন, অপর কোন কোন ব্র।ক্ষণ 
বড়া বড়ি ও দধির সঙ্গে বুটের বেশন মিশ্রিত করিয়া কড়ি পক করিতে 
লাগিলেন । আর পাঁচ মাত জন ব্রাহ্মণ রুটি প্রস্তুত করিয়া রাশীকৃত 
করিলেন! সমুদায় অন্ন, ব্যপ্তন ও রুটি প্রভৃতি ঘৃতে তাগিয! অর্থাৎ 
তাঁধশ স্ব যুক্ত হইয়া রহিল ॥ ৪৭ ॥ , | 

তৎপরে নূহ্ন বস্ত্র পাতিয়! তাহাতে পল!শের পত্র বিস্তুত করিয়া |. 
তন্ন প। ক করিয়। করিয়া তাহার উপর স্তপাকার করিলেন। অন্নের 
পার্থে রুটি গাখায় তাহাও 'একট। ক্ষুদ্র পর্বত হুইল, সুপ ও ব্যঞ্জনের 
গাত্রম়ুখল চতুদিকে স্থাপুন করিলেন। তাহার পার্খে দি, দুগ্ধ, তত্র 

(৫ঘাল) শিখারণী দৃধি, ছুষ্ধী শর্করা, কর্ ও মরীচ এই পঞ্চে মিশ্রিত, 
আপ ) যম, মখণী অর্থাৎ নব্নীত অথবা! মথনী সর অর্থ।ৎ দুগ্ধ- |. 
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মাঠ! শিখরিণী। গায়ম মথনি সর প।শে ধরে রআনি॥। ॥ ৪৮ ॥ হেনমতে 

অন্নকুট করিল লাঁজন। পুরীগোস।ঞি গোপলেরে কৈল সমর্পণ ॥ অনেক 

ঘটভরি দিল স্ুলীতল জল। বহু দিনের ক্ষুপায় গোপাল খাইল নকল ॥ 

| যদ্যপি গে।পাল সব অন্ন ব্যগ্তন খাইল। তীর হস্তস্পর্শে অ্ পুন তৈছে 

হৈল ॥ ৪৯ ॥ ইহা! অনুভব কৈল মাধবগোসাঞ্রি। তার ঠাঞ্ি গোপা 

লের লুকা কিছু নাঞ্ি ॥ ৫০ ॥ এক দিনের উদেযাগে এছে মহোৌঙসব 

হৈল। গোপাল প্রভাবে হৈল অন্যে না জানিল ॥ ৫১॥ আচমন দিএ। 
দিল বিড়।র সঞ্চয় । আরতি করিল লোকে করে জয় জয় ॥ ৫২॥ শধ্যা 

করাঁইল নৃতন খাট,আন।ইয় | বব আনি তার উপরে পাতিয়। | তৃণ- 
৯» শশা শীক্টিীটিীশি 5 শি এ শিশ্ন ২১০১৬ ও শ। পাপীপপা্পী সি পাকিস্তান ও 

পাত্রের এবং হস্তে মরদিত চউপরিস্থ কিঞ্চিৎ কঠিন দ্রবাবিশেষ এই সমু 

দায় দ্রব্য আনিয়| পার্খদেশে রাখিলেন ॥ ৪৮ ॥ 

এইমত অন্নকূট (অন্নর!শি ) সঙ্জিত করিয়া পুরীগোন্দামী গে!পাঁল- 
দেবকে সমর্পণ করিলেন এবং অনেক কলম পরিপূর্ণ কণিয়া স্বাঁদিত 

জল দিলেন, গোপালদেব অনেক দিনের ক্ষুধায় তৎসমুদ।য় দ্রন্য ভোজন 

করিলেন। যদিচ গোপাল সমুদায় অন্ন ব্যঞ্জন ভক্ষণ করিলেন, তথাপি 

তাহার হস্তম্পর্শে এ সমুদায় অন পূর্বের ন্য।য় পরিপূর্ণ হইয়। উঠিল ॥৪৯ | 

এই বিষয় কেবল মাধবগো স্বামী অনুভ্ভব করিলেন, তাহার নিকট] 
গোঁপালের লুকাইবার সাধ্য নাই ॥ ৫০ ॥ 
এক দিনের উদ্যেগে এ প্রকার মছোংসব হইল, ইহা কেবল 

গোপালের প্রতাবেই হইল, এ গ্রত্তাব অন্য কেহ জানিতে পারিল 
না ॥ ৫১ ॥ ্ 

অনন্তর আচমন দিয়া তাশ্বল প্রা নপূর্বধুক আরতি করিতে লাগি- 

লেন, লেক সকল জয় ধ্বনি দিতে লাগিল ॥ ৫২ ॥ 

তৎপরে খটা আনাইয়া তাহার উপর নৃতন বস্ত্র পাতিয়া শহ্য। করা- | 
হি ৰ 
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ট।টা দিঞ। চারি দিক আবরিল। উপরেহ এক ট।টী দিঞ| অ|চ্ছাদিল ॥ 
৫৩॥ পুরীগোম।ঞ্ি আজ্ঞা দিল যতেক ব্রাহ্মণে। আবাল বৃদ্ধ গ্রামের 
লে।ক করাহু ভোজনে ॥ মন লে।ক বসিক্রমে ভোজন কর্গিল। ব্রাহ্ধণ 

| ত্রাহ্মণীগণে অ।গে খ।ওয়াইল ॥ অন্য গ্রামের লে।ক যেই দেখিতে 
আইল। গোপাল দেখিয়! লবে এগ।দ খাইল ॥ ৫৪ ॥ পুরীর প্রভাব | 
দেখি লোকে চমৎকার! পূর্বব অঙ্গকুট যেন হৈল সাক্ষাৎকার ॥ ৫৫॥ 
সকল ব্রাহ্মণ পুরী নৈষ্চব করিল" দেই মেই সেবামধ্যে সব নিযে 
জিল ॥ পুন দিন শেষে গ্রভুর করাইল উদ্থান। কিছু ভোগ লাগ।ই 
করাইল জল পান ॥ ৫৬॥ গোপাল গ্রকট হৈল দেশে শব্দ হৈল। আশ! 

ইলেন এবং ভৃণের টাটি দিয় চুদি ও রাশ আচ্ছাদন করিয়া! 
দিলেন ॥ ৫৩ ॥ 

অনন্তর পুরীগে।স্বামী ব্রাহ্মণপিগকে ' আজ্ঞা করিলেন, তোমরা 
গ্রামের আবাল বৃদ্ধ সমুদায় লোককে ভোজন করাও, তখন গ্রামব।সী 
সমুদ|য় লোক ক্রমে ক্রমে ভোজন করিতে লাগিল। ব্র।ক্ষণ ও ব্রাচ্ষণী- 
দিগকে অগ্রে ভে।জন কর।ইলেন,। এ লময়ে অন্য গ্রাশ্রের যে সকল; 
লোক দেখিতে অ।সিয়াছিল, ত।হার/ও সকল গোপাল দর্শন করিয়া 
প্রপাদ ভক্ষণ করিল ॥ ৫৪ ॥ | 

এবং পুরীর প্রভাব দর্শনে কলে চমতকৃত হইল, পূর্বে (দ্বাপরে 
কৃষ্ণকর্তৃক) যেরূপ অন্নকূট হুইয়।ছিল, তাহাই যেন পুনর্বাার সাক্ষাৎ 
ক।র হইল ॥ ৫৫॥ 

অনন্তর পুরীগোম্বমী ব্রাঙ্মণ সকলকে বৈষ্ণব করিয়! রঃ সেই 
েবা মধ্যে ত/হ।দিগকে নিযুক্ত করিলেন এবং পুনর্বষ!র দিবা অবলানে 
প্রদুকে উত্থান করাইয়া! কিছু ভোগ দিয়া জল গান করাইলেন ॥ ৫৬ ॥ 
ৃঁ রঃ 
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পাঁশ গ্রাথমের লোক দেখিতে আইল ॥ একেক দিন এক এক গ্রামে 

লইল মাঙ্গিযা। অম্নকূট করে সবে হরধষিত হএ ॥ ৫৭. রাঁত্রিকাঁলে, 

ঠাকুরের করাইয়া শয়ন । পুরী গেসাঞ্রি কৈল কিছু গব্য তোজন॥ 

প্রাতঃকাঁলে পুন তৈছে করিল সেনন। অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল 

লোকগণ ॥ ৫৮ ॥ অন ঘ্বৃত দধি ছুগ্ধা গ্রামে যত ছিল। গোপালের আগে 

লোক আনিয়। ধরিল ॥ ৫০ ॥ পূর্বব দিন প্রায় বিগ্র করিল রদ্ধন। তৈছে 

অন্নকুট খে(পাল করিল ভোজন ॥ ৬০ ॥ ব্রজবামী লেকের কষে হজ 

পিরিতি । গে।পালের সহজ প্রীতি ব্রজবাদি এতি ॥৬১॥ মহাপ্রপা- 

জম যত খাইল সন লোক । গেপালদর্শনে খণ্ডে সবার দুঃখ শোক ॥ 

তদনন্তর গে।প।ল প্রকট হইলেন, এই শব্দ দেশমধ্যে গচার হও 

] য়ায়, নিকটবর্তি গ্রাম সকলের লে।ক দেখিতে আগমন করিল! এক 

দিন এক এক গ্রামের লে।ক প্রার্থনা করিয়! সকলে আনন্দিত হুইয়। 

অন্নকূট করিতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥ 

পুরী গোস্ব!মী রাত্রিকালে ঠাকুরের শয়ন টা কিঞিৎ গব্য 

ভোঁজন করিলেন এবং প্রাততঃক।লে পুনর্ববার এ রূপে সেবা করিলেন, 

| ইতি মধ্যে একটী গ্রঃমের লোক সকল অন্ন লইয়া আসিয়া উপস্থিত 

| হইল ॥ ৫৮ ॥ 
গ্রামে বত শ্মন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ ছিল, লোক সকল 88 আনয়ন 

করিয়া গোপালের অগ্রে স্থ'পন করিল ॥ ৫৯ ॥ 

ত্রাঙ্গণ প্রায় পুর্ব দিনের মত রন্ধন করিয়া সেই প্রকার কুট : 

করিলেন এবং গোপ।লও তাহা! ভোজন করিলেন ॥ ৬০ ॥ . 

ব্রজবাসিদিগের শ্রীরুষ্ণের গুতি স্বভ।বিকী প্রীতি এবং, গোগা- 

| লেরও ব্রজব!সিদিগের প্রতি সাহজিকী গ্রীর্তি॥ ৬১ ॥ 

যে সকল লোক মহারসাদ অন ভোজন এবং গে।পাঁল দর্শন করিল 

1 এ ০ £+ এ 2 ১৯. 
ঞ্ . 

রি 

এ 
তু ৮ রি 

“ক 
৮ 

£৯ ১০ 

রি 1 ৯৩ ॥ 



1১২৮ প্রীচৈতন্চরিতাম্বত। [মধ্য। ৪ পরিচ্ছেদ | 

॥৬২॥. আশ পাশ ব্রজ্মভূমের যত লে।ক মব। এক এক দিন আঁগি 

1 করে মহোৎসব ॥ ৬৩॥ গোপাল গ্রকট শুনি নানা দেশ হৈতে। নানা 
দেশ হৈত! নানা দ্রব্য লঞ্া লেক লাগিলা আদিতে) ৬৪ ॥ মথুর!র 

| লোক সব বড় বড় ধনী। ভক্তি-কি ন।ন| দ্রেব্য ভেট. ধরে আনি ॥ স্বর্ণ 
| রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ নান! উপহার। অপঙ্খয আইসে নিত্য বাট়িল ভাগার ॥ 

৬৫ এক মহাধনী ক্ষত্রিয় কর।ইল মন্দির। কেহ পাক ভাণ্ডার কৈল 

কেহ ত গ্রাচীর ॥ ৬৬ ॥ এক এক ব্রজবামী একেক গাতী দিল! সহত্র 
সহস্র গাভী গোপালের হৈল ॥ ৬৭ ॥ গৌড় হৈতে আইল দুই বৈরাগী 

ক্রান্ষণ। পুরী গেোসাঞ্ছি রাখিল তারে করিয়া যতন ॥ মেই ছুই শিষ্য 
শন ২. এাশীশা্শী টি শিীচীশশী ০ শীত তিশা শী পিপাসপগ পম 

তাহাদের ছুঃংখ শোঁক সমুদয় খণ্ডিত হইয়! গেল ॥ ৬২ ॥ | 
| ব্রজভূমির আশ পাশের যত লোক তাহারা সকলে আমিয়! এক 

এক দিন মহোৎসব রুরিতে লাগিল ॥ ৬৩॥ 
| অনস্তর গোপাল প্রকট হইলেন, এই কথা শুনিয়া নান! দেশ টি 

“| নান। দ্রব্য লইয়া লোক সকল আসিতে লাগিল ॥ ৬৪॥ , 
| মধুরায় ঘে সকল বড় বড় বোক বাস করে, তাহারা ভক্তিপূর্ব্বক 

নান! উপঢৌকন আনিতে লাগিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র ও গন্ধ প্রভৃতি 
| নানা উপহার লইয়া অসথ্য লোক আগায় নিত্য ভাার বৃদ্ধি পাইতে 

লাগিল ॥ ৬৫ | 
| অনন্তর একজন মহা ধনাঢ্য ক্ষত্রিয় গোপাল দেবের মন্দির করা 

ইল। অন্য কেহ গকগৃহ ও ভাগারগৃহ এবং কেহ বা 1 আচীর সতত 
| করিয়। দিল ॥ ৬৬ | + 
অপর এক এক জন ব্রজবামী এক এটা গাভী দান করায়, খোপা 

. | দেবের ষহত্র সহত্র গাভী হইল ॥ ৬৭: 
০ 2 গা 

তৎপরে গৌড়দেশ হইতে হট বৈরাগী ত্রাঙ্মণ আগ উপ পি 

; ১253182:- 



মধ্য। ৪ পরিচ্ছেদ] শ্রীচৈতন্থগরিতামুত | ৯২৯ 

করি সেব! লমর্পিপ। রাজসেন। হৈল পুরীর আনন্দ বাঁটটিল 1৬৮ এই মত 

বৎসর দুই করেন সেবন। একদিন পুনী গে(সাঞ্রি দেখিলাম্বপন॥ গৌপাল 

কহে পুরী আমার ত।প নাহি যায়। মলয়জ চন্দন লেপ তবেমে জুড়ায় 

॥ ৬৯ ॥ মলয়জ আন যাঞ। নীলচল হৈতে। আন হৈতে নহে তুমি চলহ 
তুরিতে ॥ ৭* ॥ স্বপ্ন দেখি পুরী গোমাঞ্ডি ছৈল1 প্রেমাবেশ। প্র 

আজ্ঞ। পালিবারে চলিলা পুর্বিদেশ ॥ গেবার নির্বাঙ্ম লোক করিল স্থ(পন। 
আজ্ঞ। মগি গড় দেশ করিলা গমন ॥ ৭১॥ শাস্তিপুর আইলা: শ্রীল, 

অস্বৈতের ঘরে। পুরীর প্রেম দেখি আচাধ্য আনন্দ অস্তরে ॥ তার ঠাই 

দ্ধ পুরীগোস্বাসী তাহাদিগকে এ স্থানে যত্বু করিয়। রাখিলেন এবং 

উহাদের দুই জনকে শিষ্য করিয়। গে।প।লদেবের সেব! সমর্পণ করি- 

লেন, গে।পালদেবের রাজসেবা হওয়।য় পুরীর আনন্দ বৃদ্ধি হইতে 

লাগিল ॥ ৬৮ ॥ 

পুরীগে।ম্ব'মী এই দুই বুসর দেবা করেন, এক দিম স্বপ্নে দেখিতে- | 

ছেন, গোপাল আপিয়৷ কহিলেন, «পুরী ! আমার-তাপ নিবৃত্তি হইতেছে 

না, তুমি যদি আমাকে মলয়জ-চন্দনে লেপন কর, তাহা হইল আমার] 
তে নিবুত্তি পায় ॥ ৬৯ ॥ 

অতএব তুমি নীপ।চল হইতে মলয় চন্দন আইস, ইহ অন্য হইতে ূ 
হইবার নহে, অণ্তএব তৃমি শীঘ্র গমন কর” ॥ ৭* ॥ 

পুরীগোস্থামী এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া গ্রেমা(বউ হও প্রভুর আঁজ্ঞ। | 
পলন নি(সন্ত পুর্ব দেশে যাইতে ইচ্ছ। করিয়! নিয়মিত সেব।র নিমিত্ত 

লেক স্থাপনপূর্ববক প্রভুর আজ্ঞা প্রার্থন! করিয়া গোঁড়বেশে গমন 
করিলেন ॥ ৭১ ॥ 

কিয়দ্দিন/নস্তর পুরীগোম্বামী শ।স্তিপুরে* সারে রর আদি 

উপস্থিত হইলে, আচ।্য মহ!শয় পুরীর প্রেম দেখিয়া আনন্দিত হুই- 
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১৩৬ শ্রীচৈতন্যচরিতাষৃত। [মধ্য । ৪ পরিচ্ছেদ । 

মন্ত্র লৈল যুতন করিয়া চলিলা দক্ষিণে পুরী তারে দীক্ষ। দিঞ| 7 ৭২.॥ 

রেমুণাঁতে কৈল গে।পীন।থ দরশন। তাঁর রূপ দেখি প্রেমাবেশ ছৈল মন 
]॥ ৯৩ ॥ নৃত্য গীত করি জগমোহনে বসিলা । কাহা কীহা ভোগ লাগে 

্রাঙ্মাণে পুছিল! ॥ গেবর সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে। উত্তম ভোগ 

লাগে এথা বুঝি জনুম।নে ॥৭9॥ যৈছে ইই| ভোগ ল।গে সকলি পুছিব। 
তৈছে ভিয়ানে ভোগ গোপাঁলে লাগার ॥ এই লাগি পুছিলেন আাঙ্ষ- 
ণের স্থানে। বরঙ্গণ কছিল সব ভে।গ বিবরণে ॥ ৭৬ ॥ শয্য।ভে।গে ক্ষীর |. 

লাগে অস্বতকেলি নাম। দ্বাদ মৃৎপাত্র ভরি অমৃত মমান॥ গোপী- | 
টা উল পপ পাশ পপ পি শাশিক্ত শা শা 

লেন এবং যত্নহকারে তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, তৎপরে 

পুরীগ্োস্বামী অদ্বৈতকে দীক্ষা! প্রদ!ন করিয়। তখ| হইত দক্ষিণদেশে 

যাইতে লাগিলেন ॥ ৭২ ॥ টি 8 2 

য।ইতে যাইতে রেমুণাতে উপন্থিত হইয়া গোপীনাঁথের দর্শন করি- 

লেন, গোপীনাথের রূপ দর্শনে পুরীর মন গ্রেম।বিষ্ট হইল ॥ ৭৩॥ .. 

1. * কিছু বাল নৃত্য গীত করিধা জগমে।হনে * বগি! ্রাহ্মণদিগকে 

জিজ্ঞ।সা করিলেন গোপীনাথের কি কি ভোগহুয়। অনন্তর মেবার 

((পৌষ্ঠব দেখিয়া! মনে আনন্দ. পাত করত এ স্থ।নে উত্তম ভোগ লাগ 

৷ ইহ অনুমানে বুঝিতে পাগিলেন ॥ ৭৪ ॥ ১ পি 

_ যেরূপ এ স্থানে ভোগ লাগে আমি তৎসমুদায় বণ করিব, পরে 

| তথায় যাইয়। সেইরূপ পাক করিয়। গোপালকে ভোগ দিব ॥ ৭৫ ॥. 

7. এই. নিমিক্ত'পুরীগোন্ব।মী জিজ্ঞ।ল। করায় াহ্ধণগ1 মমুদায় ভোগের 

| বিবরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৭৬1 

[1 গোপীনাথের শধ্য।ভেগে ছ্বাদশটা স্ৃত্তিকাপাত্র পরিপূর্ণ করিয়] 

জমত সয়ান অসৃত্কেলি নামে ক্ষীর ভোগ লাগে। গোপীন।খের ক্ষীর 
ইউ 

সি শা পপ এই ২ পপ ৮ শিপ 

চি 

2 * যে স্থানে বিগ্রহ থাকেন, মন্দিরের সেই অংশের বহির্ত কে জগমোহন কছে /.. 



মধ্য। ৪ পরিচ্ছেদ |] শ্রীীচৈতন্যচক্জিতা মত । ক ১৩১ | | 
টিটি 

সা ৯ পপ পীশপপপাপপসপিপ্পপ্ পিপি শি 

নাথের সী করি গ্রসিদ্ধ নম যার। পৃথিবীতে এঁছে ভগ কাহো 

নাঞ্ি আর ॥ ৭৭ ॥ হেনকাঁলে সেই ভোগ ঠাকুরে ল।গিল। শুনি পুরী- | 

গেসাঞ্ি কিছু মঠ বিচারিল ॥ ৭৮॥ আয।চিত ক্ষীর গগাদ যদি অল্প ! 

| পই। স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গে।পালে লাগাই ॥ ৭৯॥ এই ইচচায় ! 

লজ্জ। পাঞ| বিষুগ স্মগণ কৈল। হেনকালে ভে!গ মারি আরতি বাজিল॥ ৷ 

৮০ ॥ আরতি দেখিঞা পুরী করি নমক্কার। বাহির হেল! কারে কিছু ূ 

না বলিল। আর ॥ ৮১ ॥ য।চিও বৃণ্ত পুরী বিরজ্ত উদম। অযাচিত 

পাইলে খান নহে উপব।স ॥ প্রেমাসৃতে তৃপ্ত ক্ষুধ। তৃদগ নাহি বাধে । 

ক্ষীর ইচ্ছা হৈল তাহে মানে অপরাধে ॥ গ্রামের শুন্যহাটে বলি করেন | 

কীর্তন। এখ। পুঙ্গারি করাইল। ঠাকুর শয়ন ॥৮২॥ নিজকৃঠ্য করি; 
৮৯ পট পাপিপপপা্পপ শিশীপিশীশি পাশাপাশি 

বলিয়। উহ!র নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে, পৃথিবীতে এ প্রকারে ভে।গ আর 

কোন স্থানে নাই ॥ ৭৭ ॥ 

_...7 পা শ্ীর্ীপিসতটিশশ ১ পক্পাীশিশাীীিপাশীশি সি শিশি তোপে ্পী সি শা পপ পিপাপিপাস সপ সস 

গোস্বামী মনোমধ্যে কিথিহ বিচার করিলেন ॥ ৭৮ ॥ 

তামি যদি অযাচিতরূপে কিঞি পীর গ্রস।দ প্রাপ্ত হই, তবে তাহার 

আস্বাদন জনিয়। গোপালকে এ একারে ক্ষীর তেগ লাগ।ইব ॥ ৭৯ ॥ 

পুরীগোম্থুমী “এইরূপ ইচ্ছ। হওয়়? ল্জিত হইয়া যখন বিষুঃস্মরণ 

পুদীগোম্ব।মী আরতি দর্শন কর্দিয়। প্রণাম করত আদ কাহাকে কিছু 

না বলিয়। বাছিরে আগমন করিলেন ॥ ৮১ ॥ 

পুরীগোস্বাণী অয।চিত বৃত্তি, বিরক্ত এবং উদাপীন, অযাচিতরূগে 

প্রাপ্ত হইলে ভোজন করেন, নতুব। উপবান থাকেন। ইনি প্রেমায়তে 

তৃপ্ত, ইই।কে ক্ষুধা তৃ্চ। বাধ! করে না, ক্ষীরের প্রতি ইচ্ছ। হওয়াতে 

1 আপন।কে অপরাধি মানিয়। গ্র।মের শূন্যহাটে বঁলয়। কীর্তন করিতে- 

| ছেন, এদিকে পুরী, ঠাকুরের শমন দিলেন ॥ ৮২ ॥ 

এমন সময়ে গোপীনাথে গেই ভোগ অর্পিত হইল শুনিয। পুরী- রঃ 

করিতেছেন, এমন সময় ভোগ সমাপনাস্তে আরতি বাজিয়া! উঠিল ॥৮০॥ 1৭. 

০০১১১ 

্ রি 
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গর আপ পোপ ০ শপ পপ পপি আপ 

| পুঙ্গারী করিল শয়ন। স্বণনে-ঠাকুর আসি বলেন বচন ॥ উঠ€ না 

দ্বার করছ মোচন। ক্ষীর এক রাখিয়াছি সম্্যাসী-করণ ॥ ধড়ার অঞ্চলে 

ঢাকা এক ক্ষীর হয়। তোমরা ন| জান তাহা আমার মায়ায় ॥ মাধবপুরী 

স্যাদী আছে হাট ত বসিঞ। ॥ তাহাকে ত এই ক্ষীর শীত্ষ দেহ 

1 লঞ্া ॥ ৮৩॥ স্বপ্ন দেখি উঠি পূজারী করিল শিচার। স্নান করি কপাট 

খুলি মুক্ত কৈল দ্বার ॥ ধড়ার অচল তলে পাইল দেইক্ষীর। স্থান 

লেপি ক্ষীর লৈয়া! হইল! বাছির ॥৮৪॥ দ্বার দিঞ| গ্রামে গেলা পেই। 

ক্ষীর লঞ্চা। হটে হাটে বোলে ম।ধনপুরীরে চাছিঞা ॥ ৮৫ ॥ ক্ষীর লও 

এই যার নাম মাধবপুরী। তোমার লাগি গে'পীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ॥ 
যী ৬৮-০৬-২৫৮৫ 

তৎপরে পুজারী যখন শিজকৃত্য সমাপন করিয়া শয়ন করিলেন, তখন | 

_গোপীন।থ স্বপ্নে অ।পিয়! পূজরীকে কহিলেন, পু্জাণি ! উঠ, দ্বার মোচন 

কর, মক্স্যাপির জন্য এক ভাগ ক্ষীর রাখিয়।ছি, গেই এক পাত্র ক্ষীর 

আ।মার ধড়ার (পরিধেয় ক্ষুদ্র বন্ত্রের)। অঞ্চলে ঢাক! আছে, আমার মায়ায় 

তোম্র!। কেহ তাহ! জ।নিতে পর নাই। মাধবপুরীনামে একজন সন্গ্য।সী 

[হটে বসিপ্না আছে, শীব্র এই ক্ষীর লইয়া গিয়। তাহাকে অর্পণ কর ॥৮৩ 

তখন পুজাদী দগ্প দেখিয়! গাত্রোথান করিলেন এবং বিবেচনাপূর্লক 

নান করিয়। গিয়া মন্দিরের দ্বার.উদঘ।টন করিলেন। তথায় ধড়ার অঞ্চল- 

| তলে গেই ক্ষীর প্রাপ্ত হইয়। স্থান লেপন করত ক্ষীর গ্রহণ' করিয়! তথ। 

হইতে লাহির হইলেন ॥ ৮৪ ॥ 
|]  তৎগরে মান্দরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ক্ষীরহস্তে গ্রামের মধ্যে গমন 

করিলেন এবং হটে হটে মধবপুরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়। এই কথ। 

বলি-ত ল।গিলেন ॥ ৮৫ ॥ 
|. অহে! কাহার নাম মাধধপুরী, এই ক্ষীর গ্রহণ করুন, আপনার জন্য 
. গোপীনাম ক্ষীর চুরি করিয়াছেন, আপনি কী লই সি ছোজন 
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ক্ষীর লঞা সুখে ভুনি ক করহ হ ভক্ষণে। | তোমা সম ম ভাগাবান্ নাছি নু 
বলে ॥ ৮৬ ॥ এত শুনি পুরীগোস্বাঞ্ পরিচয় দিল। ক্ষীর দিয়া পুজারী ৰ 
তারে দণ্ডব কৈল ॥ ক্ষীরের বৃত্তান্ত তারে কছিল পূজারী । শুনি প্রেমা- 
বিষ্ট ছৈলা শ্রীমাধবপুরী ॥৮৭॥ প্রেম দেখি সেবক কহে হুইয়। বিন্রিত। 
কৃষ্ণ যে ইহার বশ হয় যথোচিত ॥ এত বলি নমস্করি গেল! সে ব্রাহ্মণ । 

'অ(বেশে করিল! পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ ॥ ৮৮ ॥ পাত্র প্রক্ষালন করি খগ 

খণ্ড কৈল। বহির্ববীমে বান্ধি সেই ঠিকরি রাখিল ॥ গতি নিন একটুক 
করেন ভক্ষণ। খ।ইলে প্রেমাবেশ হয় ভুত কথন ॥ ৮৯ ॥ ঠাকুর মোরে | 

ক্ষীর দিল! সর্বলোক শুনি। দিনে লোক ভীড় হবে মোর গ্রতিষ্ঠা। 
০ পা ও পপি ০০০৬ পপ পপি পপ ৯ পা শীস্পপাি পপ ১শ িশীশিত ও পাপেট শিট ৯১ শা স্তন শি ৩ এ শিস শী ৪৩ শি এশীত সজ তশত ১০ পিসী তত বত আত তালি পা পিপিপি 

করুন, ত্রিভৃবনে আপনার তুল্য আর কেহ ভাগ্যবান্ নই ॥ ৮৬ ॥ 

এই কথা শুনিয়া পুরীগোম্বামী আপনার পরিচয় প্রদ!ন করিলে, 

তখন পৃজারী ভাহ।কে ক্ষীর দিয়! দণ্ডবং প্রণাম করিলেন, ক্ষীরের বৃত্থান্ত 
সমুদায় নিবেদন করিলে মাধবগুরী শুনিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলেন ॥৮৭। 

পুজ[রী মাধবপুরীর প্রেম দেখিয়া! বিস্মিতচিত্তে কছিতে লাগিলেন, 

ক্ষ যে ইই।র বশীভূত, ইহা! উপযুক্ত বটে। এই বলিয়! সেই ক্রাক্ষণ 
পুরীগে স্বাসিকে প্রণাম করিয়া গমন করিলে পুরীগে স্বামী প্রেমাবেশে 
ক্ষীর ভে।জন করিলেন ॥ ৮৮ 

অন্তর ক্ষীরপাত্র প্রক্ষালনপুর্বক খণ্ড খণ্ড করিয়া মেই ঠিকরি 
সকল বৰহির্ববাসের অঞ্চলে বাদ্ধিয়া র/খিলেন এবং প্রতি দিন তাহ! এক- 

| টক একটুকু করিয়! ভক্ষণ করেন, ঠিকরি ততক্ষণে তাহার বেক প্রেমা- 
বেশ হয়, তাহ! অতি অদ্ভুত ॥৮৯॥ 

_ আনস্তর পুরীগোন্বামী "বিবেচনা! করিলেন, গেপীনাথ আসাকোন্ধীর 
| দিলেন, লোকষকল গুনিলে আমার সুখ্যাতি জ্ঞানে দিনে লেক ভীড় 

এ সঞজা হু 
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ৃ জহি ॥ এত ভাবি রাব্রিশেষে চলিল৷ শীপুরী । দেই স্ম(নে গোপীনাথে 
ৃ দগ্ুদৎ করি ॥ ৯০ ॥ চলি চলি আইল। ক্রমে শ্রীনীল।চল । জগন্ন!খ দেখি 

প্রেমে হইল! বিহ্বল ॥ গ্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে ন।চে গায়। জগ- 
ম্াথ দরশনে মহান্থথ পায় ॥ ৯১ ॥ মাঁধবপুরী শ্রীপাদ আইল| লে।কে 

হৈল খ্যাতি । মর লেক আমি তারে করে ভক্তি স্তুতি ॥ ৯২॥ শ্রতি- 
| ষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। যে ন| বাঞ্জে তাঁর হয় বিধাতা নির্শিত ॥ 

৯৩ গ্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা গলাইঞ্া। কৃষ্ণপ্রেম প্রতিষ্ঠ। সঙ্গে 
চলে লাগ লৈঞা। ॥ যদ্যপি উদ্বিগ্ন হেল পল।ইতে মন। ঠ।কুরের চন্দন- 

ও সাধন হুইল বন্ধন ॥ ৯৪ ॥ জগন্নাথের গেবক যত যতেক মহাস্ত। সবাঁকে 
০-০ 

হইবে, এই চিন্ত। করিয়া পুরীগোস্বামী সেই স্থানে গে।পীনাথকে দগ্ডবৎ 
প্রণাম করিয়া রা্রিশেষে গমন কন্িলেন ॥ ৯০ ॥ | 

ক্রমে চলিতে চলিতে নীলচলে আ|গ্রমন করত জগন্ন।থ দর্শন করিয়া 
( প্রেমে বিহ্বল হইলেন, প্রেমাবেশে একবার উঠেন একবার পড়েন এবং 

[ধকখন গান করেন, এইরূপে জগমথ দর্শন মহন পাইতে ০ 

| লেন॥ ৯১। 

অনন্তর লে।ক মধ্যে গ্রচার হইল যে, শ্রীপাদ্ মাধবপুর আগমন 
1 করিয়াছেন, তখন লোকসকল আলিয়া ভাহাকে তক্তিনহকারে স্তব 

করিতে লাগিল ॥ ৯২। 

|. সংসার মধ্যে প্রতিষ্ঠ!র স্বভাব এই বিদিত আছে যে, যে ব্যক্তি 
প্রতিষ্ঠ। বাঞ্ছ। করে না, বিধাতৃণির্িতি প্রতিষ্ঠা তাহার উপস্থিত 
ছুয় ॥৯৩॥ 

|... প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরীগো ্বামী গল।য়ন করিয়।ছিলেন, কিন্ত কু্প্রেম 
| প্রতিষ্ঠ। তীহার পশ্চ।ৎ পশ্চাৎ যাইতে ল।গিল, যদিচ নীলাচল হুইতে 
পুবীগোস্থামী পলায়ন করিতে মন করিলেন, তথাচ গোপ।লদেখের 

চল্গনমাধন তাহার বন্ধনম্বরূপ ॥ ৯৪ ॥ 
চত। 
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ঞ 
মধ্য। ৪ পরিচ্ছেদ ।] জগত | সা 

ও উজ, 
শু 

কছিল পুরী গোপা লা ॥ ৯৫. ॥ গোপাল চন্দন মাগে দি ভ- 

গন। আনন্দে চন্দন লাগি করিল। যতন ॥ রাঁজপাত্র মনে যার আছে। 

পরিচয় । উহ! মাগি কর্পুর চন্দন করিল লঞ্চয় ॥ ৯৬ ॥ এক বিগ্র এক | 

সেবক ছন্দন বহিতে। পুরীগোপাঞ্চির সঙ্গে দিল সম্বল হিতে ॥ ঘাটে 

দন ছাড়।ইতে রাঁজপাব্র-দ্বারে। রাজলিখ| করি দিল: পুরীগে।সাঞ্রির 

করে ॥ ৯৭ ॥ চলিল1 মাঁধবপুরী চলন লইয়া । কত দিনে বেমুণায় 

উত্তরিল।পিয়। ॥ গোপীন।থের চরণে কৈলা বু নসস্কার। “প্রেশা- 

বেশে নৃতা গীত করিলা অপার ॥৯৮॥ পুরী দেখি সেক সব 

সম্মান করিল। ক্গীর মহাপ্রলাদ দিএ। ভিক্ষা! করাইল ॥ ৯৯॥ গেই 
পপি স্ 

০ শিস 

১০৯০৩ ৯ 

তখন জগন্গীথের যত মেপক ও যত মহাস্ত, পুরীগেম্বামী তীহা- 

বিগের নিকট গেপালের বৃত্তান্ত কহিলেন ॥ ৯৫ ॥ 

গোপ।ল চন্দন চ।ফিতেছেন, ভক্তগণ এই ফথ| শুনিয়া আনপ্দ- 

চিত্তে চন্দনের নিঙ্দিন্ত ঘড় করিতে লাগিলেন, ইহাঁঙের মধ্যে বহার রাজ-' 

পান্র (রাজপুরুষ ) দিগের সহিত পরিচয় ছিল, তাহার নিকট ভিক্ষ। | 

করিয়া চলন সঞ্চয় করিলেন ॥ ৯৬ ॥ টা 

এবং পুরীগোস্বামির সঙ্গে চন্দন বহিধার শিগিত -পাঁথেক় সগ্বলসহিত 

একজন ব্র।ঙক্ষণ ও একজন ভৃত্য দিলেন এবং রাজকর্পগারিদ্বারী ঘার্টের 

দান (মান্থল) ভাড়াইয়া রাঁজস্থাক্ষরিত পব্রে পুরীগোস্বাধির হস্তে 

গুক্ষান করিলেন ॥ ৯৭1 

কানস্তর মাধনপুরী চন্দন লইয়া কতিপয় নিধগে রেমুণায় আসিয়া | 

উপস্থিত হইতলন 7 শুখায় গোপীনাথের ঈরণে বন্ছ বাঁর লসন্কার করিপা |. 

প্রেমাবেশে অতিশয় নৃত্া গীত করিতে লাগিলেন | ৯৮ & | 

তৎপরে গোপীনাথের দেবক পুরীগোস্!মিকে মোখিয়া ও ্ীর মহা- 

প্রসাদ দিয়া ভিক্ষা ( ভোজন) করাইলেন ॥ ৯৯ ॥ | 

ইনি ১ 
| 0৯৮] 



1 | ১৬  পচিতায়ত। [মধ্য। ৪ পরিচ্ছেদ ।. 

॥ নি দেখালয়ে করাইল শধন। খেষরাত্রি রঃ পুরী দেখিল স্বগন ॥ 
গোপাল আলিয়া কহে শুন হে মাধব। পুর চন্দন অমি পাইলীন সবা। 
কর্ূুরসহিত ঘষি এ সব চন্দন | গোঁপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥ 
গোপীনাথে আর আমার এক অঙ্গ হয়। হা চন্দন দিলে হবে আমার 

তাগক্ষয়॥ নাকর আগ্রহ ছুঃখ না ভাবিহ মনে। বিশ্বাসে চণ্দন দেহ 
আমার বচনে ॥ ১০০|॥ এত বলি গোপাল গেল! গে।সাঞ্ি জাগিয়া। । 
গেপীনাথের দেবকগণে অনিল ডাকিঞা ॥ এভুর আজ্ঞা হৈল এই 
করূর চগ্ঘন। গেপীন।থের অঙ্গে মিত্য করহ লেপন ॥ ১০১॥ ইন, 
চন্দন দ্রিলে গোপাল হইব শীতল । স্বক্ভ্ত্রঈশ্বর উর আজ্ঞ! সে এবল 
॥ ১০২ ॥ গ্রীষ্মকালে গে'পীন।থ পরিবে চন্দন। শুনি আনন্দিত ছৈল 

সি বস 

পুরীগো।স্বামী রাত্রিতে দেবালয়ে শয়ন করিয়। আছেন, শেষরাত্রে স্বপ্ন 
দেখলেন। গোপাল কহিলেন, মাধব! শ্রবণ কর) আমি কর্পুর চলন 

মকল এগ হইল|ম, ভূমি কপূরের সছিত এই সমুদায় ঘর্ষণ করিয়া 
করিয়া নিত্য গোপীনাথের অঙ্গে লেগন কর), গোঁপীনাথ এবং আমার 

উন্য়ের এক অঙ্গ, এ স্থানে চন্দন দিলে আমার অঙ্গের তাপ বিনষ্ট 

হইবে, অতএব তুমি আগ্রহ করিও না এবং মনো মধ্যে ছুঃখও ভাবিও না, 
তআঁম।র বাঁক্যে বিশ্ব(ম করয়! চন্দন অর্পণ কর ॥ ১০০ ॥ 

এই বলিয়া গোপালদেব গমন করিলে, পুরীগোন্বামী জাগরিত হইয়া: 

গোপীন।থের মেবকগণকে ড।কিয়! কহিলেন, প্রভুর আজ্ঞ। হইল এই ূ 
কপুর চন্দন গুত্যহ গোপীন।থের অঙ্গে লেপন কর ॥ ১০১ ॥ 

এ স্থানে চন্দন [দলে গে।প।ল শীতল হইবেন, ঈশ্বর স্বপন পুরুষ, 

স্তাহার আজ্ঞাই প্রবল হয় ॥ ১০২॥ 7 - : 
আগ্ষবালে গোপীনাথ চন্দন পরিষেন , এই কথা শুনিয়া দেষকের 

পি _ চ 



ূ 
ূ 
ৃ 

| 
| 

ৃ 
পু ূ 
 কুপ। কৈল॥ যার প্রেমে বশ হঞ[আকট হইল|। নেব! অঙ্গীকার করি, 
জগৎ তারিলা ॥ যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল| কপুরি চণাম ] 

পি 
| 

টু 
| 
1 

ঘর্ষণ করিবে, তে!মরা আ।র দ্বইগন দাও তাহাদের বেতন দিব ॥ ১০৪ ॥ 

ূ 

৬ দে 

৩ --১--্পেস্পিস্পী 

ূ 

ম ঠা 

| বু  & 

পপ হ 2 ও মা 

সের্ধকের মন ॥ ১০০ ॥ | পুরী কহে ই ই ঘষিবে চন্দন | আ।র জনা- 

পরায় দেবক গব আনন্দ করিঞ।॥ প্রতাহ চন্দন পরায় যাবৎ হৈল 

শসা শীিিশিাশিতিপশীশিীশী টি ীশীশাশ 

মধ্য। ৪ পরিচ্ছেদ | ] পরগচারিতায | ৯৩৭ 

উুই দেহ দিব যেবেতন। ১০৪ ॥ এই মত প্রত্যহ দেয় চন্দন ঘধিএ1. 

অন্ত | তথ।ই রহিল। পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত ॥ ১০৫ ॥ গ্রী্মক।ল অন্তে পুন 
নীপাচল গেল।। নীলাচলে চাতুণ্সান্য আনন্দে রহিল ॥ ১০৬ ॥ শ্রীমুখে 

মাধবুপুরীর অস্বৃত চরিত | ভক্তগণে শ৭1ঞা প্রভূ করে আম্বাদত (১০৭ 

প্রভু কছে নিত্যানন্দ করহ লিচার। পুরী সম ভাগ্যবান জগতে নাছি 

আর ॥ দুগ্ধদান ছলে কৃষঃ যারে দেখা দিল। তিনবার স্বপ্নে আসি যাগ 

উর 

মন অত্যন্ত গানন্দিত হইল ॥ ১০০ ॥ | : 

অনন্তর পুরীগো মী কহিলেন, আমার সঙ্গের এই ছুইজন চন্দম 

তখন 0েবক সকল আনন্দ করিয়। প্রতাহ চন্দন ঘর্ষণ করিয়া পরা 

। ইতে পর।ইত্তে যত দিন চন্দন শেষ ন। হুইল) পুগীগোম্বামী সেই পর্য্যন্ত | 
তথায় | রভিংলেন ॥ ১০৫ | 

শ্রীত্ঘ ক(লের অবদ।নে পুনর্নার নীলাচলে গিয়া! শুথায আনন্দচিত্তে 
| চাতুষ্মাম্য কাপ বাস করিলেনন ১০৬॥ 

শ্রীগৌরগদেব স্রীমুঞ্খে মাধবপুগীর এই অম্ৃতময় চরিত্র ভ ভক্তগণকে, 
শুনাইব] অ।পনি আম্বদন করিলেন ॥ ১৭৭ ॥ & 

অনস্তর মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে কহিলেন, আগনি বিচার করা, 
সংদার মধ্যে পুরীর তুল্য আর ভাগ্যবান কেহ নাই, শ্রীকঞ্চ দুগ্চদ'ন | 
ছলে বীন্ছাকে দেখ! দিলেন, তিনবার স্বপ্নে আসিয়! ধাহছাকে কৃপ। 



যতি 

এ টি ্ি 

র্ ৪ ॥ তা 

টি নি নি "৬ ত 

্ঃ ১ শশা 
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৯ শপ সপ ০৫ পপ পম 

যার জঙ্গে চড়াইল। ॥ শ্নেচ্ছদেশ কপূর চন্দন আনিতে জঞ্জ।ল। শী 
খ গাঁঝে ইহা জানিঞ। গোপাল ॥ মহদয়াময় প্রত ভকত বগসল। 

চন্দন গার ভন্ততাম করিপ সফল ॥ ১০৮ ॥ পুরীর গ্রেম-পরাকাষ্ঠা করহু 
বিচার । জলৌফিক প্রেম চিন্তে লাগে'চসগুকার ॥ পরস বিরক্ত গৌনী 
সর্ধধ্র উদাসীন । গ্র।স্য বার্তা ভয়ে দ্বিতীয়-জনমঙগগ হান ॥ ছেন জন গোগা- 

লের। আজ্ঞামৃত পাঞ|। সহজ ক্রোশ আপি বুলে চন্দন ম।গিঞা ॥ 
ভেকে রহে তবু ভিঙ্গণ মাগি নাহি খায়। হেন জন চলানের ভার নহি 

ঘাগ ॥:১০৯ ॥ মনেক চলন তোল] বিশেক কপূর্ি। গেপালে পরাব 
২. ০ শিস আপ পা কপ পি পা হা পাপ _৯৩০-, ৮ ০৮ 

কা ১ টপ পপ 

করিলেন ষাঁহার প্রেমে টি হইয়। প্রকট হওত সেবা অঙ্গীকার 

পুর্বক জগৎ উদ্ধার করিলেন, বহার জন্য গেপীন।থ ক্ষীর চুরি করি-. 

লেন, ধাঁহার কপূর চন্গান অ্গ পরিধান করি,লন এবং শ্লেচ্ছদেশ হইতে 

কপূর্ চন্দন আনা স্ৃুকঠিন, পুরীর ছুঃখ হইবে ইহ। জানি॥া মহাদয়।সয় 

ভক্মামৎমল, গে।প।লদেব। চর গ্রহণ করিয়। ভক্তের পরিশ্রীম সফল (করি- 
লেন) ১০৮), | 

ৃ আপনি পুরীর প্রেমের পর।কাষ্ঠা বিচ।র করিয়া দেখুন, এ অলৌ. 
কিক প্রেম, ইহাতে চিত্তে চমত্ক।র ঘেধ হয়। পুরীগোনম্ব।মী পরম 
বিরক্ত, মৌনী, সর্বত্র উদ্!সীন এবং গ্রাম্যবার্ত।র ভয়ে দ্বিতীয় সঙগ- 
রহিত. কি আশ্চর্য্য! এমন ব্যস্তি জ্ীগোপালদেবের আজ্ঞান্ধা গ্াপ্ত 
হুইয। চন্দন প্রার্থন। নিমিত্ত সহত্্র জে .আগমন করিখ]ছিলেন, অধিক 

কি.ক্ষুধ। উপান্ছত-হইলে যিনি ভিক্ষা করিয়া ভোঞ্জন করেন না, তিনি 

| কি নাণ্চন্দনের ভায় বহন করিয় গমন করেন.॥ ১৯৯ | | 
গুরীগোস্বামী প্রচুর আনলে মিম হইয়া গে।প।লকে পরই, 

ূ এই-অভিপ্র।যেএক মন'চপ্দরাও কুড়ি তোলা: কপূর লই বাইতে- | 

ঞ 

- নি বে রে শা শিপ পপ 



মধ্য। ৪ পরচ্ছেদ।] শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বত। ১৩৯. 

এই আনন্দ প্রচুর । উৎকলের দ|নী রাখে চন্দন দেখিয়।। ভাহ। এড়- 
ইল! রাজপত্ত দেখাইঞ| ॥ ১১০ ॥ শ্্লেক্ছদেশ দুর পথ জগাতি আপার), 
কেমনে চন্দন নিব নাছি এ বিচার ॥ মঙ্গে এক বট গাহি ঘাটিদাখ দিঠে। 
তথ।পি উৎসাহ মনে চন্দন লইতে ॥ ১১১ ॥ প্রগ!ঢ় প্রেমের এই স্বভাব 
আচার। নিজদুঃখবিদ্বালিক না করে বিচির । এই তার গাঢ়প্রেম 

লোকে দেখাইতে। গোপাল তারে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ॥ ১১২ ॥ 
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল। আনন্দ বাঢ়য়ে মনে দুঃখ না গগিল ॥ 
১১৩ ॥ গরীক্ষ! করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা! দান। পরীক্ষ। করিয়। 
শেষে হৈল দয়াব।ন্॥ এই ভক্ত, ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণ ব্যবহ!র। বুঝ তেঁকে 
আমা সবার নাহি অধিকার ॥ ১১৪ ॥ এত কহছি পড়ে প্রভৃতার কৃত, 

| ছিলেন, উৎকলদে.শর ঘ'টের দানী (ঘাটোয়াল) চন্দন দেখিয়। 
পুরীকে লইঘ়] যাইতে নিষেধ করিলে, ছিনি রাজার সক্ষরত পত্র 
দেখাইয়া ত।হার হস্ত হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ১১০ ॥ 

শ্নেচ্ছদেশ, দূর,পথ এবং অপর জগ!ন্তি অর্থাৎ দুর্গম বন কিবধপে 
চন্দন লইব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, যন্দগিচ দনঘ'টে শুক্ক 
দিতে আমার মঙ্গে একটী কড়িও নই, তথাপি চন্দন: লইতে মনে উত- 
সাহু হইতেছে ॥ ১১১ ॥ রি 

যাহ! হক্টক, প্রগাঢ়প্রেমের এইরূপ স্বভাব '& অ।চরণ যে, আপনার 
ইখ বিশ্ব।াদ "কিছুই বিচার করে না, পুরীগোস্বামির এই গাঢ়াপ্রম 

লোককে দ্রেখাইবর নিঞ্জিতত গোপাপ ভাহাকে' চন্দন আনিতে 'আভ্ত| | 
দিয়াছিলেম ॥ ১১২ ॥ ৃ 

পুরগোস্বামী বহু পরিশ্রমে রেমুণায় চন্দন আনিয়।ছিলেন, মনে | 
আনন্দ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে ছুঃখ গণনা করেন নাই ॥১১৩॥ ]. 

গোপালদেব'পরাক্ষা কারবার নিমিত আজ্ঞা [দয়]ছলেন, পরাক্ষা | 
করিয়া শেষে দয়! প্রকাশ করেন। ভন্ত & ভক্তপ্রিয় শ্ীকফের এইপ 
ব্যবহার, ইহা সকল আমাদের বুঝিতেও অধিকার নাই ॥ ১১৪ ॥, 



১৪৭ _ শ্রীচতন্চরিতায়ত। [মধ্য। ৪ পরিচ্ছেদ | 
এস আপাত শশী 2১ 

ৃ 

1 শোক। যেই শ্লোকচন্রে জগৎ কব্যা'ছ আলোক ॥ ১১৫॥ ঘষিতে 
| ঘষিতে ঘৈছে মলয় মার। গণ্দ পাট়ে ট*ছে এই শ্লেকের বিচার ॥ 

রত্বগণ মধ্যে যৈছে হ॥ কৌস্তঈমণি। রগক।ব্য মধো তৈছে এইট শ্লেকি 
গণি ॥ ১১৬।॥ এই লোক করিয়াছেন রাধাঠাকুরাণী। তীর কৃপায় 
স্ক,রিযাছে মাপবেজুবাণী ॥ কিন! গোরচজ্দ্র ইহ! করে আস্বাদন । ইহ! 
অঙ।দিতে আধক!রা নাহি চৌঠ জণ॥ শেষক।লে এই ক্লোক পড়িতে 
পড়িতে । গিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর ফ্রোরকের লহিতে ॥ ১১৭ | 

তথা.হ পদ্য।ব্গীধুত ৩১৪ প্লোকে ভ্রীমাধনেন্দ্রপুরীবাক্যং ॥ 
| তি দানদগ!র্ নখ হে, মথুরাশ।থ কদাণলোক্যস। - 

মহাভ।বশেষণ। গঠিং কাওখাশেষুণ: আমা কাপি দৈচিনী দিবেনা ইততীর্ধাতে | 
উদ চিরগল্ল'দ।স্তছ্েদ| শহর মা; শ্বতঃ প্রেমজবার্তা॥া গোবনে লীনচেতস:। 
পলা. ল - শীতল সপে 5 শিপ» এসপি ৩৮৩ শশা ৮ ও 

শিট পাাস্পাশি শি শিশপাাশীশীশীশিশ শশী পিিশীসটী ৯০০ 

ও সপ পিট 

এই বলিয়। মহ প্রভূ তাহার একটী শ্লোক পাঠ করিলেন, এ শ্লেরক 
রূগ চত্র জগহকে আলে।কময় করিয়া রাখিমাছে ॥ ১১৫ ॥ | 

ঘেরাপ মলঘজ চন্দন ঘর্নণ কাত করিতে গন্ধ বৃদ্ধি পায়, ঘেইজরূপ 
এই গ্লেঃকের বিচার করিতে করিতে অং্থর বৃদ্ধি গ্রাপ্ত হইবে । আর 

| হেখন রর্নগণ মধ্যে কৌস্তুতমণি শ্রেষ্ঠ, তদ্রুপ রলকাব্যের মধ্যে এই 
শ্লে।কটাকে গণন। কারতে হইলে ॥ ১১৬ ॥ , 

এই শ্লোকটা শ্রীমণী রাধাঠাকুরাপী কহিষ্জাছেন, উহার কৃপা | 
মাপালহপুরীর মুখে যু পাইগাছে, ভথবা গোৌরচন্দ্র এই শ্লোকের | 
আস্বাদন করেন, ইহ1 আন্মদন কগিতে আনা চৌঠ (চতুর্থ) জন অর্থাৎ 

| শ্রীরাধা, মাধ'বন্দ্রপুরী ও মহা প্রড়ু বাতিরেকে অন্য কেহ অধিকাদী 
| নহে। খেষকালে এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে ক্লোকের সহিত 
| মংধবেক্দ্রপুরী সাধ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১১৭ ॥ 

. পদ্যাবলীধৃত ৩১৪ শ্লোকে মাধণেন্দ্রগুরীর বাকা যথা ॥ 
আি দীদনধার্র! হেনাথ! €হমথুরানাথ! কবে তোমাকে অব- 



তিল 

মধ্য। ৪ পরিচ্ছেদ। ] শ্রীচেতন্যচরিত।মুত। | ১৪১ 
হলের রায় িশ ৯৯০6০8০৯584 ০০০: পি এপি | 

রাধায়াঃ কেন বাগর্ধো বেদাঃ সানতৎকপাং বিনা । রানা নাপের কা 
ময়হাত।দশাবস্থায়াঃ ততহ্মতবময়দশমদশানগর্গপনল্ংসঙগসসম্ত।বনাজাতালঃ লির!পায়া 

| দিব্োোন্মাদময়বাকারঞ্চেদং। অয় দীনেতি। অধীন কোমলসন্বোধনে। হে দীন 
দীনেধু দয়া কুপা তয়! আর অব্রীড়ত । হে নাণ অভইপদ যনন্তং লাণ: অঙ্চো শ্রিহসমুদ্রে 

মগ্লাং মাং কপণং নোদ্ধরপি | তদানীমভীষ্ প।প্রাভাব।ছ,মাভ| কাপি নৈচিদ্ীতত আহ। £ে 
মথুরানাধ হে রালেন্্র হে মখুরানাগরীপিয় ঈতি বা অনন্যা বনচরী অহং মাবালাকাসে। 

ইতা।ক্রোশবকাং। যাদ।বং তগাপি প্র্বিচিবা। হে দরিত হে প্রিয় অথান্সগ হাদয়। মনঃ 

অদলোকক।ক্রং সৃল্রামাতি অগ্তিনীভবশখঙ্গোলম্তৃলাং মাধ কথং শাক্ষাস শন্মাদর্শলং দেতি 
যদি ভবত।| দর্শন" ন দীয়ত্ে তদ। কিং করোমাহং যত্রুতে দর্শনং সামতমেবেপদিশ ইন্তি | 
শেষ:। অন দীনদয়াদর্ইনাশেন দৈলাং। তলক্ষণং। ভংপাসপরাধ।ইদারনৌর্জি চাক * 
দীনন]। চাটন্মান্দামা্লনাচিশাজক্ষ্ডিম।দিরদিতি ॥ নাথ ইতানোনীতম্বকাং। হল্লক্ষণ। 
কালাক্ষমন্তমৌংহুকামিষ্টেঙ্গাপিস্পহ।দিভি: | মুখশোষতরাচিস্থানিশ্ব।মউন্তিরত পির, 
দিন্চি। মথুবান।থ ই'নেন অসূশা। তলকণং | ছেষা পারাদয়েহস্য়া সাং গৌজাগা 

গুণাদিভিং। তবের্যানাদরাকেপা দোঘধাতরাপো! গ্রাণষাপ। অপনন্তিন্তরে। নীঙ্গা ভ্রাব।গুর 
তাদয় ইঠি। কর্দানলোকাসে ঈতি নিলাদঃ | কল্লণ, | ইষ্টানবাপ্রঃ গারন্ধকার্ম|সিদ্ধ- 
বিপর্ধিতঃ। অপরাদধাদিঙো৯পি সাদনু চাপে! লিষপরত|। অনরাপায়চায়'মুলনিশ্চিগা চ 

রোদনং। বিলাঁপশ্বাসটববর্ণমখমোষদয়োছপ চেশি॥ জদয়ং তদলোকক।করমতনেন 
উদ্বেগঃ। তল্লক্ষণং । উদ্দেগে! মনসঃ কম্পন্থন নিশ্বাসচাপলে। ভ্যস্তচিগাঁকটবতণ দাদ 
উদীরিতা1 ইতি | দয়িত ইন্টানেন স্ুতিঃ। চল্গ্ষণ' | ঘ। সাং পৃর্সাতভূতাপ প্রলীতি: সণশে, 

ক্ষয় । দৃঢ়াভাসাদিন! বাপি সাস্বৃনিঃ পরিকীর্তিহা। ভনবেদয় শিরঃকস্পো জবাগপাদয়ো- 
ইপিচ ইতি।কিং করোমীতানেন মোহঃ | ক্ল্লক্ষণং | মোহো হন্স(ঢতা হর্ষ ৎ বিশ্ব স্তন, 
স্তথা। বিষাদাদেশ্চ তন স্যান্দেহসা পক্নং ভূবি' শৃনোন্ত্রিযঙ্ং ভ্রমণং তথ! নিনেষ্টশাদয়ঃ | 
ইতি। অহমিতানেন নির্কদং। তলগণং । মঙার্ডিবি প্য়ে।গেরব। সঙ্গিবেকনিকজিতং | শ্বাস, 
মাননমেবাঁর নির্বেদ ইতি কপাতে । তর চিন্বাশ্রতৈনর্ণাইদন্যনিংশ্বসিতাদয় ইতি । তবু. 
পেক্ষিততয়! ভাগ/হীন।হমিতি শেষঃ। অনোধাং সান্বিকাদীন।ং তাবানাং 'এতেঘু বেষু 

অন্তর্তাৰে বে।দ্ধব্য ইতার্থঃ। মণীনাং মধো উৎকষ্ঠতয়া কৌন্তড| যথা তাতি রলকাব্যানং | 
মধে তথারং শ্লোকঃ॥ তর ক।বালক্ষণ: । বাক।' রসাধ্মকং স্কাবামিতি 4 তত্র বাক)লক্ষণ(। 
বাকাং স্যাদেব!গাতাক।ক্ষ।স্বিযুজপদোচ্চয়ং। বাক্যোচ্চয়ো মহাবাক্যামখং বাকা।ং দ্বিধা, ৃ 

৮. 

ঝি 

ক অনৌজ্জিত)ং আত্মন নিশ্কষ্টতাননং । ॥ 



১৪২ শ্রীচৈতন্যচরিতাযত। [মধ্য। ৪ পরিচ্ছেদ । | 

&% হৃপয়ং ত্বদলে।ককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং কয়োম্যহং ॥ 

ইতি ॥ ১১৮ ॥ 
স্পট পীশশিশ্াাশাশিাীশী 

মত) অগ্যার্থঃ। যোগ্যহ। ছ পদা্গানাং পরস্পরসদদন্ধে রাধার: | আকাক্ষা চ প্রন্ঠীতি 

পর্ণ্যবসানবিরহঃ। আসত্তি্চ বুদ্ধ বিচ্ছেদঃ। তত্র রসলক্ষণ'। অথাদা1£ ফেশররতেল ক্ষিতার! 

মিগদ্যতে। মামগ্রীপরিপোষেণ পরম। রসরূপত|। বিভাবৈরন্থভ।বৈশ্চ সাদ্বিকৈর্ব ভি. 

রিভিঃ | শ্বাদ।ব- হৃদি তৃক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ | এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাঁবে। তজি়সো। | 

ভবেদিতি। তন মধুর! রতিরথ। শ্রীদপমে শ্রীমহুদ্ধবোজোৌ । এতাঃ পরং তঙ্গতৃতো! তৃৰি 

+গোপুবধ্ৰ। গোবিন্দ এবমখিলাত্মনি বড়ভানা;। বাছুস্তি বস্তবতিয়ো! মুনয়ো বন্ধ ক্ষিং বক্ষ 

জন্মভিরনস্তকথারসলা ॥ ১১৮ ॥ | : 

সি 

লোৌকন করিব? হে দয়িত! তোমার অদর্শনে এই আমার কাতর হৃদয় 

অস্থির হইয়াছে, আমি.কি করিব ॥ ১১৮ ॥ 
৮১৬ পিএ ১৭ ৩ শাাশিপিশিাকিত পি ৩। পাশ স্পাপপপাশাাশপী পাশ শিট পাশা ১০৯ 

পপ ০ প্০৩, ০ কা 
শান্প 

৪ * মহাতাবরূপ অমু্রাশির তরঙ্গসমূহে বিচি সঞ্চারিভাবপ্রযুক্ত তাদৃশ, অবস্থায় 

তত্ভাবময় দশমদশার পর পুনর্ধার স্ীকৃষ্ণের সঙ্গস্তাবনাবিশিষ্ট শ্রীরাধার দিবোনাদময় এই 

হোক অর্থাং কের সঙ্গম পুনর্ধার সম্তবিত হইলে শ্রীরাধ! দিবোম্মাদবিশিষ্ট হইয়া এই 

খোকটা কহিয়াছিলেন। আয়ি! এইটা কোমল সম্বোধন । হে দীনদদার্র! অর্থাৎ দীনজন 

সকলের গ্রতি তুমি রূপা করিবার নিমিত্ত আর্রীভৃত হইয়াছ। হেনাথ! অর্থাৎ ভুমি 

কাভীষট রদ, যেহচু তুমি নাপ, অভঞা আমি বিরহসমুত্রে মগ্ন হইগাছি, আমাকে কেন 

উদ্ধার করিতেছ ন।। তৎকালে অন্তীষ্টগ্রাথ্ুর অভাবহেডু *ত্রযাভা কালি ইবচিন্রী” | 

দিবোম্মাদের এই লঙ্গণ অনুসারে কহিলেন, হে মাথুরান!থ । অর্থাৎ হে রাজন! অথবা! 

চে মধথুরানাগরী প্লিয়! অভএব আমি ব্নচরী, তুমি আগাকে দেখিবা কেন? ইছাক্ষে | 
আকোশবাক্য গ্রকাশ। যদি এই প্রকার হইল, পুনর্ধার বৈচিত্র ঠাবে কহিলেন, £ে দয়িত! 

আাৎ “হ প্রি! আমার ছদয় (মন) তোমার আর্শনে কাণডর হইয়া ভ্রমণ করিতেছে । 
অর্থাং অস্থির হটত্তেছে, এভাদুপ অবস্থাপয আমাকে কেন ত।গ কল্সিতেছ, অতএব দর্শন 

দা৭, যদি তু'ম আমাকে ছর্পণন ন। দাও। তবে যাহ ক্ষরবো তোমার দর্শন পাইব, শাক 

তুমিই উপদেশ কর॥ রর | ৰ 

এলে "্দীনদয়াত্র” এই পদে দৈমা, প্নাখ” এই পরে খংস্কা। “মধুরানাথ্*.এই পদে | 
আনা, "কদাবলোকাস্ এই্ পর্দে-বিষ!র |... প্হদযং ত্বদযোৌককাতরং” এই গর উদ্দেগ, | 

| ক এই পদে স্বৃতি। কিগুর়োমি' এই পদে মোহ এবং “অহ. এই পে নির্কেদ বাক্ত |. 
মাছে ॥ ১১৮। এ | : প্র ল 

' ০. 
১& ... 

এ রি রি - 8০3 
রহ 

নু 



(সহ্য ):উ পরিচ্ছেদ ।] ভ্রীতন্যচরিতাঙ্থত । . ১৪৩ 

ই ক্সে!কপড়িতে গ্রভূ' দুচ্ছিতি ভুইলা প্রেমেতে বিবশ” হঞে! | 

নি পড়িছ। ॥ অন্ত র্যত্তে কোলে করি গিল. নিত্যানন্দ । পল্পদন | 

করি ত্ন্বে উঠ গৌবচন্জ্র 1১5৯1 প্রেমোম্ম।দ হৈল উঠি ইস্ডি উতিধায়) -
 

হুষ্ব!র করয়ে কু ছাপে নাচে গাঘ ॥১২*।-«অঘি দীন অয দীন” প্রভু 

বোলে বার বার ।- কণ্ঠে মা উচ্চরে বাণী নেত্রে অশ্রুধার ॥ কম্পা গ্রে 

 পুলকাঙ সতত বৈবরণয। দিষে্দ বিষ!দ জাড্য গর্য হর্ষ দৈন্ায ॥ ২২১ 

ৃ মহা রত এই-ক্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রেমে বিবশ হও সু 

তলে পতিত হইলে তদদর্শনে নিত্যানন্দ প্রড়ু বাস্ত শমন্ত হইয়া" মই 

প্রস্তৃকে কেড়ে উঠাইয়। লইলেন, তখন গৌরচজ্জ জল্দন করিষা উঠি 
লেন ॥ ১১৯ ॥ ১ 

র প্রেমোম্মাদ উপস্থিত হওয়ায় গাত্রেখানপুর্ধিক মহা গ্ু চুপদিকে 

ূ ধাবমান হইতে লাগিলেন এবং কখন ভৃগ্কার, কখন হাগ্য, কখন নী ও 

1 কখন বাগান কমিতে লংপিলেন ॥ ১২০ ॥ র 
| . ঞআষং বারম্বর “আনি দীন, -জয়ি দীন” বলিতে $ ল।গিলেন, তৎ- 

| কালীন তাঁহ।র কণ্ঠে বাক্য তি হইতেছে না, চক্ষু হইতে অঅযধার! 

ৃ 
প্রধাহিত হইতে লাগিল । তথ। কম্প, স্গেদ, পুলক, স্তস্ত, বৈধর্ণয, 
নিেরধেদ, ধিষাঁদ, জা +)গর্বা) হর্ব, ও দৈদাঁ প্রতি পঁ তা. প্কল 

প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ১২১ ॥ 
-টীা টাকাটা 

রা পর্বে ১৪৪ পার এরি “জরি দীনবরার নথ ছে" এই শ্লোকের প্রথম বরণ পা রা 

খর 2 হইয্েছেন র 
এ. +জগজাডা॥ পু , চর 

| তকিরগাস $লিদ্ধুর দক্ষিণবিজাগের পর্থ লহরীর ৫৩ অন্কে। নু 
জাভাম গ্রঠিপত্তিঃ সাংদিষ্টানিষস্রু তীক্ষণৈঠ। ও এজ 

»: বিরহাঁদোশ্ট উন্সোহাং পূর্বাবন্থ। পরাপি 51 রা 2] 
.... আতাসিনিযতা ভি বধিদ্বীপাদয়ঃ । এ 

1 ও স্যলতখঠিতইই-ও কানিতীয় শরধপ) শন জধহখি রকাদিজনিত হিরিপূঞজের নী জাড। 
গোছের পৃ্াবস্থ! ও পরান । ক জাদে। 'আনিমিব নি, চা -িবাধাগ : 

মা খাকে ॥ হি 2৯ 
মা নানা ভবের লক্ষণ ₹£। ৭৩1 ৭81 এই সকল ২৭ বি হইয়াছে 

ডফুস্টে 
8০0৬ 

এ? 

7 ্ 

া 

$ রি রে নান শির ৯৪০০ এষ 
৬ রন শক্ষশা - ্ ছি ্ শা, 

খর উপ 719 আসিকিছিউ | ৮৩7 -পখ ইশ ১7 
আনি টির 

রী 

1. 

৪ [ ১৯১ ॥ 



স্পা শপ কি ৮ শা আর. ০৩০». সু তক ্পপশঠাি৯৬প কারা 

॥ 

| ১৪. শ্রীতৈতন্তচরিভামৃতত। মধ্য ৪ পরিজ 
সে জি 

ৃ রন শ্লেকে উঘাড়িল প্রেমের কগ ট। গোপীনাথ মেষক দেখে, প্রত 

প্রেমনাট ॥ ১২২ ॥ লে।কের মঙ্ট্র দেখি প্রভুর বাছা হৈল। ঠাকুর |. 
(ভোগ সরি জারতি বাজিল ॥ ১২৩ ঠ।কুর শয়ন করাই পূজারি হইলা | 
যাহির। প্রভু আগে আনি দিল প্রসাদ বার জ্ীর | ১২৫॥ জর দেখি 
£ষহ।প্রতূর আনন্দ বাট়িল। ভক্তগণ খাওয়।ইতে পঞ্চ ক্ষীর লৈল ॥ সাত 

1 ক্ষার পৃজ!রিকে বাছুড়িয়া দিল। পঞ্চ ক্ষীর পঞ্চ জনে বাঁটিয়া খাইল) 
১২৫ ॥ গোঁপীন।থরূপে যদি করিয়াছেন ভোজন | গক্তি দেখা ইতে কফৈল 

প্রসাদ ভক্ষণ ॥:১২৬॥ নামসংকীর্ভনে দেই রাত্রি গোও। ইঞ।। প্রভাতে 
চলিলা মঙ্গল-আরতি দেখিঞ]। ১২৭ ॥ ভ্রীগ্ণেগাল গোপীনাখ পুরী- 
গোঁপাঞ্রিন ৭। ভক্তসঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু করে আস্বাদন 1১২৮॥ এই ত 

এই শ্লেক মহাপ্রভুর প্রেমের কপ।ট উদঘ।টন করিল, গোপী- 
নাথের মেষক সকল বহাগ্রভুর প্রেমনৃত্য দেখিতে লাগিল ॥ ১২২॥ 

অনন্তর লোকের সঙ্ঘট দেখিয়। মহপ্রভুর বাহজ্ঞ|ন হুইল, স্ইতি- 
মধ্যে গোপীনাথের ভোগাস্তে আরতির বাদ্য বাজিয়। উঠিল ॥ ১২৩। 

তৎপরে ঠুকুরকে শয়ন করাইয়া পুজারী বাহিযে আগমনপুর্বর 
মহাপ্রভুর অগ্রে ক্ষীর প্রসাদ নিয়! অর্পণ করিল ॥ ১২৪ ॥ 

মহাপ্রভু ক্ষীর দর্শনে আনন্দিত. ইইগা ভক্তগগকে ভোক্ন কর।ই-. 
বার নিমিত্ত পাচ ভাও ক্ষীর গ্রহণ করত সাত ভাও ক্ষীর পৃজারিকে বাভ্- 
ড়িয়া অর্থাৎ ফিরাইয়! দিয়! পাচ জনে পাচ ভাগ ক্ষীর বণ্টন করিয়া 
ভোজন করিলেন । ১২৫ ॥. র 

যঙ্িচ স্বহাপ্রতু রি ক্ষীর তে।জন করিয়াছেন, তখ।পি 
তক্তি দেখ।ইবার নিমত্ত প্রসাদ তক্ষণ করিলেন ॥ ১৯৬ ॥ 

সে যাহা হউক, মহাগ্রডু সঙ্কীর্ভলে সেই রাত্রি যাপন করত, প্রভাতে 
হক্গলআরতি দর্শন করিয়া যাত্রা করিলেন ॥ ১২৭। | 

গোপাল, গোপীনাথ ও পুরীগোম্বামির গুণ মহাপ্রতু ত্বক্ত-. রর রি পিপিপি লিপি 

্ চিত ০০০০-০০-০৫. এস পথ সপ র 

০০০০০ 



চেনার টি 
+ পপ ও টপ ০০ আই আপ পপা ২41 পপি পাশ খু ্ 

র্ ঞঃ 

রঃ ৪ 

| মধ্য । ৪ পরিচ্ছেদ ।] জ্ীচৈতন্থটরিতাগৃত ১৪৫ | 

। আধ্যাদে কি ছু'হার যম তুর তক্তর্/ংসল্য আয় ভক্তের প্রেম" 
। শীষ ॥ ১২৯ ॥ শ্রন্ধাযুক্ত হৈর। ইহু। শুনে যেই জন। শ্রীক্চচরণে সেই 
(বীর-প্রেষধন ॥ ১৩০ ॥ আীবূগ রতুনাথ পাদ যার আশ। প্রীচৈতন্যচরি- | 
। ভাম়ুত কছে কৃষংদাস ॥ ্ 
| 8 ॥ ইতি প্রীচৈতন্যচরিতায়তে মধ্যখণ্ড শ্রীমাধবেক্দ্রপুরী- রি- 
রঃ ই ডারহিন নম ৪০ পরিচ্ছে। 009 0%॥ 
রঃ পঞ ..৯... পপ ৯ ০ পসপাপী 7 পাস পা ৫ টা 

] . ॥*॥ ইতি চ্হ্খ রিনি 0৯1 

কপ পপ পিস পপ ৩ ৩ পদ পাপ পপ পপ উপ». পপ -. পা ০ ৮ ৮ কপি 

৮১১০2 পা পপি পিপিপি পিসী শিশিীপিপ্পীসপীপিপিপাশি ওক সস ৪১ 
০ ০ শশিশশীশীশি শিপ ও পিস্পাত শী সারা রাস. পর 

ৃ ৷ গণের সহিত আব্বাপন কি ॥ ১২৮ ॥ | 

- এই আখ্যানে প্রভুর ভক্তধাৎসল্য আর ভক্তের গ্রেমসীমা, এই 
' ছুইয়েক় মহিম। কীর্তন করা হইল ॥ ১২৯।॥ 

|. যেব্যক্তি শ্রন্ধছ্বিত হইয়া ইহ! শ্রবণ করিবেন, ভ্রীকৃষ*চরণারবিলো 

তাহার প্রেমধন লাভ ইইবে ॥ ১৩৯ ॥ 
শ্রীরূপ ও রঘূন।থদ।সগোস্বামির পাদপন্মে আঁশ! করিয়! কৃষ্ণনাল 

৷ এই চৈতন্যচরিতাম্ুত কহিতেছে ॥ ১৩১ ॥ ্ 

041 ইতি প্রচৈতনাচরিতাম়তে মধযখণ্ডে শ্রীরাধনানায়ণ বিদ্যা- 

| রঙ্কাত ভৈতনযচরিত।মৃতটিগ্পনিতে ৮০০৪ চরিতাস্বাগন দান 

চু পরিচ্ছে ॥ % 181 +% | 

ৰ 
ৃ 
ৃ 

রা. 



_ শচৈতন্চচর্রিতাম্বৃত। ) 

| মদ্যলীলা | 

টি 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ; | 

পন্য চলন্ ষঃ. টি বীনরিকান ত্রন্ষগ্যদেষে। ছি শতাহগম্যং 1 : 

 জ্লেশং যযে বিপ্রকৃতেৎভুতেহহং, তং সাক্ষিগোপ।লমহং নতোইস্মি ॥১। 
.. জয় জয় প্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। অয়াদ্ৈতচন্ত্র জয় গৌরসক্ত-. 

বৃন্দ ॥ এই মত চলি আইলা যাজপুর গ্রামে । বাহ ঠাকুর দেখি করিল 
শ্রথামে 1.২ ॥. মৃত্য গীত কৈল প্রেমে গনেক স্তবন। সেই রাজি-তাহা। 

(বহি কারল| গমন ॥ ৩ ॥ কটচ আইলা সাক্ষিগেপাল দেখিতে। 

 পন্তাাফিতি | তং সাঙ্গিগোপালষ্হং নতোহশ্মি। কণভূ তং। অন্ততাদহং অন্তত! লোকোন্তর! 

ঈহ। চেষ্ট] যসা সতং। স কথভৃত:। বন্ধণ।দেবঃ তরান্ষণহিতধারী যত; এবডুতঃ অভঃ বিগ 

ককতে বিগ্রনিমন্ধং যঃ গ্রাতিষান্থর/প1ৎপি পত্তযাং চলন্ শঙাহগমাং শতদিবসগ্জগাং দেশং 

 যুযৌ গতবান্। এতেন আত্বন্তিকী ভক্বশাত| শুচিতা ॥ ১ ৪ 4 এ ই কি হি 
1 

| 
| 

বাহার লে! ঘ্ুত, 1ঘনি ব্র্গ্যদের অর্থ।ৎ ত্রঙ্ীের । 
রঃ এলং যিনি গতিস। স্বরূপ হইয়।ও ত্রাঙ্গাণের ধ্মিত শতরিধদের গম্য গথ 
|.গধন করিয়াছেন, সেই সক্ষগে।পালকে আমি নমস্কার করি॥ ১॥. 

শ্ীচৈতন্যের জয় হউক জয় হউক, প্রীনি খ্যানঙ্গের জা হউক এবং 
স্রীঅদ্বৈভচন্দ্র ও গৌয়ভক্তবৃন্দের জয় হউক ॥২॥ | 

মহাপ্রভু এইন্ধপে যাইতে য।ইতে যাজপুর গ্রামে আসিয়! উপানথঃ 

| হইলেন, তথায় বরাহদেষ দর্শন করিয়া গ্রাম করিলেন এবং প্রেমে, 
মৃত্য, গীত”ও অনেক প্রকার স্তব করিয়া তথ! হইতে গমন করিলেন ॥৩ 

কিছু দিনে কটক অ।সিয়৷ সাক্ষিগোপাল দর্শন করিলেন, সাক্ষি- 

৮
 

| 
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পেপাল, মৌন দেখি, হৈ! আন্ন্দিতে:॥ প্রেগাবেশে নৃতা, [ গীত করি র 

কৃতঙ্ষণ |. আবিটি-হইফা। কৈল.গোপালে স্তন ॥ 8 ॥ সেই রাত্রি তহ1 | ৃ 

রি তরাগণ রঙ্গে । গোপর!লের পুরর্বকথা গুনে ,ব্রঙ্গে ॥ ৫ ॥ নিষ্ঠা : 
বৃন্দ গোসঞ্রিংযুবে, তীর্ব-অ্রমিলা। ম।ক্ষিগেেপাল দেখিবারে কটক । 

জটলা ॥ ৬॥ লাক্ষিগে।পাবোর কথা যে শুমিল লে।কমুখে |. সেই-কণ : 

প্র আগে কৃছে.নিজন্থখে ॥. পুর্বে বিধীনগরের ছুই ত ব্রলণ।, তীর্থ | 

1 করিবারে, দেই! কৃরিলা গমন, ॥৮% গয়। বারাণসী অ।দি.গ্রয়।গ করিঞএ|। : 

মথুরা, আইলা হে আনন্দিত হা] ॥ ৯ ॥ : বনযান্রায় বন দেখি দেখ ৰ 

গোবর্ধন। দ্বদশবন দেখি শেষে আইলা রৃলগাবন ॥ ১০ ॥ বন্দাবলে র 

গোবিন্দ স্থানে মহাদেবালয়। সে মন্দিরে গোপালের মহাসেব। হয় . 
সস পসপাখপথস পপল ৭ শি 

গোপালের গলার দর্শনে আনশ্দিত হট প্রেমাবেশে কতক ক্ষণ নৃত্য 
গীত করত.ভাবে আবিষ্ট হইয়। গোপালের সত করিলেন ॥:৪। ূ 

এবং গেই রাত্রি ভক্তগণের সঙ্গে তথায় অবস্থিতি.কণিয়| বচুতর 

কৌতুকলহকারে গোপ।লের পুর্ি কগ। শুনিতে লাগিলেন-॥ ৫ ॥ র 

নিত্যানপ্দ গোন্বাসী বখন তীর্ঘপর্ধযটটনে আগমন করেন, গেই মময়ে ূ 

স।ক্ষিগোপাঁল দেখিবার জগ্য কটকে আ[লিয়াছিলেন ॥ ৬॥ 

তথায় লে।কযুখে সাক্ষিগে!পালের যে কথ শ্ুত হইয়া ছিলেন, 

নিজ মুখে মহা প্রভুর অগ্রে সেই কথ! | বলিতে ল।গিলেন ॥ ৭ & 

.. নিত্যানন্দ কাহলেন, পুর্ন বিদ্যানগরের ছুই জন আাঙ্গণ তীর্ঘ পর্য্য- 

উন্ করিবার জন্য, উভয়ে মিপিত হইয়। গমন করেন ॥ ৮॥. 
| এরা, কাশ ও প্রয়।গপ্রভৃতি দর্শন করিয়া আনন্দচিত্তে ছুই, জনে 
মধুর আলিয়া উপস্থিত হয়েন ॥ ৯॥ 

০" তারা ধনখীত্রায় বল দোখিখা গোঁবর্ধন দর্শন করৈন, তৎপরে ছাদ | 
বাজ, ধর্দন করিয়া! শেষে বুলগ(বন-আগরকষম করেন 1১০) | 

স্পাই, গোবিন্দদেবের হুম দেবায় আছে, সেই মন্দিরে 

ঘ্ "4 
টে 

ক 1 রব 

ও পর , 

] নর 
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] ১৪৯ প্রীচৈতন্যরিতাম্বত।  [ মধ্য। ৫ পদ ্ 

কেশিতীর্থে কালি হুদাদিতে করি স্নান। প্রীগোপাল নে ঞহ ক ৃ 
বিশ্রাম ॥ ১১।॥ গোগাল শোন দোহার নিল মন হয়ি। হুখ পাঞা 
| রথে তাহ! দিন ছুই চরি॥১২॥ ছুইবিপ্রমধ্যে একবিপ্র বৃদ্ধপ্রায়। | 
৷ জার-বিপ্র যুধা তার করেন সহায় ॥১৩॥ ছোটবিপ্র করে সরর্ঘ তাহ 

| গেষন। তাছার মেবায় বিপ্রের তু হৈল সন বিশ কহে ুঙগ 
আগার বহু মেব। কৈল|। সহায় হুইয়! মোরে তীর্ঘ করাইল|। গুজে 
হু পিতার এছে না করে সেবন। তোমার প্রপাদে আমি না পাইল শ্রম ॥ 
কত্ত] হয় তোমার না কৈলে লম্মল। অতএব তোমারে আঁমি দিব 
কন্যাদান ॥ ১৪ ॥ ছোট বিপ্রা কহে শুন বিপ্র মহাশয়। অগন্তব কহ 

পা পি পপ শপ আপ আচ আপ পবা 

॥ 

শাবি, এজ ৬.২ ০... ৮.০ -১০ ওচক তত 0 পস্পিকপী - স্পা শা ৩১ শি পাটি 

গোপালদেদের মহামমারোহে মেবা হয়| তৎপরে (কেশিতীর্ঘে ও ও 
কাপিয়হ্দ প্রসৃতিতে সানপুদিক প্ীগোপাল দর্শন করিয়। তথায় বিশ্র।স | 
করিলেন ॥১১॥ 

গোপালদেবের সৌনদর্ধে। উদ্ভয়ের মন হত হইল, তাছ।রা হখপ্রাপ্ত 
হুইগা তথায় ছুই চারি দন নস্থিতি করিলেন ॥ ১২ ॥ 

এ ছুই জন ব্রাগাণের মধ্যে এক জন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধ, আর এক জন 
মু”, বুঝা ব্রাঙ্গণ বৃদ্ধের সাহায্য করিতেন ॥ ১৩। ও 

ছে।ট:বপ্র বৃক্ধবিপ্রের সর্লগ্রক|রে গেব। করতে তাঁহার মন পরিতুষ্ট |. 
হইপ। রূদ্ববণ ছেটবিপ্রত্চে কছিলেন,তুমি আমার বৃতর দেবা 
কত নং হইগ। আমাকে অনেক তীর্থ দর্শন প্তর।ইল।| পুত্রেও এ | 

| প্রকার মেন! করিতে পারে না, তোমা অনুগ্রহে আমার ভ্রম শোধ হয়| 
লাই, তুমি গে প্রকায সেবা করিয়াছ. তোমার মন্মান না করিলে, |: 
ই হয়। গতএক তোমাকে জামি আমার ফন্য দান কম্িখ ॥ ১৪ ॥ . র্ 

2222৮: 



সিপাসি পিসীসপপ ০০০০০ টি ছি -িসপপাস্শ-৯৯ তা এ কি ৯০ 

দ্য ৫ গরিচ্ছেদ। ] শ্রীচেতন্যচরিতাধত। ১৪৯ 

শ শ্পাশীাসীশীীস্পীপশিশী শী শী ৯ লও পপি শপ্টিজজ ২4 সদ পা জী তত 1০ পপর পপি ৯৩ পি পপি ৃ 
| কেনে খেই নাহি হম ॥১৫॥ ৫॥ মনথাকুলীন তুি বিদ্য। ধনাদি প্রনী" 1 আমি 

কুঞ্চল্লীতে করি তোমার মেব। বাবহ!র ॥ ব্রাঙ্গণমেব।তে রুসের প্রীতি 

বড় হয়। তাহার সপ্তেষে ভক্তি সম্পদ বাঢ়র॥ ১৬॥ বড় বিপ্র কহে 

তুমি ন। কর সংশয়। তোমাকে কন্যা দিব অ।মি করিল নিশ্চয় ॥১৭। 

ছে।ট বিপ্র.কছে তোমার আছে ্ত্ীপুজ্র সব । বনু-জ্ঞ।তি গোষ্ঠী তোমার 

বন্থত বান্ধব ॥ তা সবার সম্মতি বিনে নহে কন্যাদান। রুল্সিণীর পিঙ্তা 

'ভীক্মক তাহাতে প্রমাণ ॥ ভীল্গকের ইচ্ছ। কষে কন্য। সমর্পিতে । পুজোর 

বিরোধে কন্যা নারিলেন দিতে ॥ ১৮ ॥ বড় বিপ্র কছে কন্যা! মোর নিষ্ঞ 

ধন। নিঞ্জ ধন দিতে নিষেধিবে কোন জন॥ তোমারে কল] দিব সবার 

পপ শিলা বি পশলা তাপ সি পিপল শট জি 
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বার নহে এমন সম্ভব কথা কথিতেছেন কেন ?॥ ১-। 

আপনি মহাকুলীন ও বিদ্যাধনাদিতে অতিশয় প্রবীণ, আর আমি 

অকুলীন এব্ং বিদ্যাধনাদি বিহীন, আমি অ।পনকার কনা। দ।নের পাত্র 
নছি, কেবল কৃষ্ণশ্রীতি নিমিত্ত অ!পনকার 0দব/ করিতেছি, ব্রাঙ্ষণ 

সেবায় শ্রীকষ্ের অতিশয় প্রীতি হয়, তাহার সম্তোষ বল ভক্তি 
সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়] থ!কে ॥ ১৬॥ 

- তখন হড় গ্গিপ্র কছিলেন, তুমি সংশয় করিও না, আমি তোমাকে 
কন্য। দিব নিশ্ডর করিলাম ॥ 5৭ ॥. 

_ছে।টবিপ্র কহিলেন, মহাশয় ! আপনার ত্র পুত্র, বহর তি, 

গোষ্ঠী ও বান্ধব লকল আছে, ভাহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে কন্যাছুন |. 
হইতে পারে না, রুল্সিদীর পিতা ভীগ্ম করাজ এ বিষয়ে প্রমাণম্বরূপ। 

ভীগ্মকর।জের ইচ্ছ। ভ্ীতঞ্চে কন্য! লগগপ্পন কয়েন, কিন্তু পুতের বিরোধে ]. 

ফনযাদন করিতে-প।রেন নাই ॥ ১৮ |. . . 

টি ০ 

এই কথায় ছে।টবিপ্র কহিলেন, মহাশয় ! শ্রবণ করুন, যাহ! এ 

অকুলীন বিদ্যা ধনাপি বিধীন ॥ কন্য।দান পাত্র অ।মি নাহই তোমা । 



ছু র্ 

১৫০ | িচেতনাযচরিভানবভন [ মধ্য ৭.৫ পরিচ্ছেদ | 

লা রঃ পপি টিসি সপ বি স্পা শি শী আপপশাপ  ৪ পপ ক জজ শক ক পি ৯ পপ পিউ 

করি তিরস্কার। লংশয় মকর তি ব কর লীন্ার ॥ ১৯॥ ছোট বিপু | 

কছে ঘা? কন্য। দিতে হপ্ধ সন। খোপালের অ।গে কহ এ লতা- বচন ॥ 

২০॥ গেপ।লের আগে বিগ্র কহিতে লগিল। তুদি জান শ্রিজ-ক্নান 

ঝ্িছায়ে আমি দিল ॥২১:॥ ছেটবিগ্র কে ঠাকুর তুমি মোর সাজা 

তোম। সাক্ষী বোলাৰ যদি অন্যমত দেখি ॥২২॥ এত কুছি ছুই-জগ 
সলিল দেশেরে । গুক্ষনুদ্ধে ছে।ট বিপ্র বু সেবা করে ॥ দেশে জাসি 

ঠেঁ(ছে গেপ। নিজ নিজ খর! কতদিনে বড় বিপ্র চিন্তিল অন্তর-॥ তীর 

বিপ্রেবাক্য দিল ফেমতে সত্য হয়। স্ত্রীপুত্র জ্ঞ।তি বন্ধুর জাবির 

নিশ্চয় ॥ ২৩) এক দিন নিঞ্জ লেক একত্র করিল। তা স্বার জগ 

এ ও ১০০ ততাশিশপসপী লাশটি: স্পেস পাকপাশিশী ৭৯ তিশা তি শী পাপা সপ শশা পাশ খপ পা সনস্পসড পাপা 

পি পি 
১. ৮ ০ পাপ টি পিপি ৯ তি 2 - বাশি ৫ 

এই কথ! গুনিগ। বড়বিপ্র কছিতেন, কন্যা আমায় নিজের ধন, 

নিজ ধন দিতে কোন্ ব্যক্তি নিষেধ করিবে? আমি সকলকে তিরস্কার 

আারিঘা তোম।কে কন্যা দিব, তুমি শ্রঙ্গীকার কর, সংশয় করিও মা ॥১৯ 

আনন ছোউবিগ্র কছিলেন) জাপনর ঘি কনা! দিতে নি তষে 

 জোগাণের আগে এই পত্য বাক্য বলুন ॥২০ ॥ ্ 

'5ত্তখন হড়বিপ্র-গোগালের অগ্রে ছিলেন), গোগালদেব! আপনি 

আন, আমি এই ব্রাঙ্ষণকে কন্যা দান করিঞাম'। ২১ 

ছ্োউধিএ কহিলেন) ঠারুর! : আপনি আমার সাক্ষী থাকুন, দি ূ 
ৃ ধার অন্যথা! দেখি তখন আপন।কে সাক্ষী হইতে হইবে 1২২৯ 
1. আই বললিয়া,ছুই আঙ্ষণ গবদেশে যাঞা' করিব, ছোটবিএ- গুরু- 
| বুদ্ধিতে বড়বিপ্রেষ সেবা করেন । দেশে আলিয়া গুইজনে জাপন আগন 

1 গুছে গমন করিলে । কিছুঃদিম লঙে বড়বিধ্ মনে।মধ্যে ভিন্তা করিলেন, 

জানি তীর্থে ভ্রাঞ্ধণকে ফেযীকা দিখাছি, তাা:কিরূণে লত্য হইছে, | 
স্ত্রী পুত্র জাতি ও বন্ধুদিগের কিরাপ'অভিপ্রী় তাহা জানা ধাতিকৃহভী 

টি 

১ ৭ ৯৬ ৯ চা চি 
5. ০ পি উস ০ ক অপ রি সি পতি 
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চা 

মধ্য । ৫ পরিচ্ছেদ 7] চিচনীরালিরাি 

সব ব্াস্ত কহ ॥:ওুন সব প্োষ্টী তবে করে হাহ।কার। চু বাত | 

মুখেতুষিনা অনিহ আরম (২৪'॥ নীচে কন্যা দিলে কুল য।ইধেক 

নাশ। খুনি সধলে।ক তবে ফরিখে উপহাস ॥ ২৫ ॥ বিপ্র কছে তীর্থ- 

বাক্য উকমনে করি আন । যেহউ সে হউ আমি দিব বন্যা দান॥ 

| জ্ঞাতিলেক কহে সবে তৌমারে ছ।ড়িধ। স্ট্রীপুত্র কহে বিষ খাইয়া 

মরিষ ॥ ২৬৭। বিপ্র'কহে সাক্ষি বোল]ইঞ। করিবেক ন্যায়। জিডি 
কন্যা লবে মের ধর্ম ব্যর্থ যায় ॥ ২৭ ॥ পুজ কহে গুতিম! সাক্ষী স্হে! 
দুরদেশে | কে তোমার সাক্ষী দিবে চিন্ত। করকিমে॥ নাহি কছি না 

প্রত 

' অনন্তর এক দিন বড়বিপ্র অ।পনার লোক মকলকে একত্র করির! 

তাহাদের অগ্রে বৃত্তাস্ত সকল কছিলেন॥ ২৪.॥ 

তাহা শুনিয়া: গো্টীনকল হাহাক!র করিয়া কহিতে লাগিল, 
অ।পনি এ প্রকার বাক্য আর মুখে আনিবেন না, নীচবংশে কম্যা দিলে 
কুল নট.হুইবে এবং লোক লকল শুনিয়া আগন!কে উপহা!ন করিবে ॥২৫ 

 বড়বিপ্র কহিলেন, তীর্ঘলঙ্কল্লিত বাক্য কিরূপে অন্যথ। করি, যাহা 
হয় তাহ! হউক, আমি কন্য।দান করিব। এই কথা শুনিয়া জাতিগণ 

কহিল, আমর। তোমাকে পরিত্যাগ করিব এবং স্ত্রী পুত্র কলে কহিল, 

আমরা বিষ থা ইঁয়। প্র।ণত্যাগ করিব ॥ ২৬॥ 

বিপ্র কহিলেন, আমি কন্যা না দিলে সাক্ষি আনিযা বিচাঁটী করা- 
ইবে, বিচারে আমার পরাভব হইলে কন্য। গ্রহণ করিতে এবং তাহাতে 
অ।ম!র ধর্সুও ব্যর্থ হইব! যাইবে ॥ ২৭ ॥ 

. পুজ কহিলেন, এ'বিষষে আপনার প্রতিমা সাক্ষী, তিনি বন দূর- 

দেশে আছেন, আপনার কে সাক্ষ্য দিবে, ঝাপনি ছিস্ত! করিত্তেছেম 

কেন? বমি বলি নাঁই, এ ম্লিখ্যা কথা অপনি কহিবেন না, সবে মাঝে: 

ঠি রর 

| 

টু, ২. তি স্পা পি সি ্ 

নি টু * | ২৯1 



কি 

২ জিত [ মধ্য। ৫ পরিচ্ছেদ]. 
1 কছিও এ মিথ্যা র্জন। সবে কহিও কিছু যোর ন! হয় ল্মর্গ ॥ হর 
ভুমি ষ্দি কহ আমি-কিছু নাহি:জানি.। তবে আমি ন্য।ঘ্.করি আঙ্ষগেরে | 
জিনি ॥২৯. এত ওুনি বিপ্রেরচিস্তিত হল মন। একাস্তভাষে চিন্তে 
বিপ্র.গোপালচরণ ॥ মোর ধর্ম রক্ষা পায় না] মরে নিজ জন। ছুই রঙ্গ! 
কূর পাল তোমার শরণ ॥ ৩০ ॥ এই.মত চিত্তে বিএ চিন্তে; 
ূ লাগিল! | আ!র দিন লঘু বিপ্র তার ঘর আইল! ॥ শ১.॥ আনিঞা. পরম 

| ভুজ্যে নছক্ষ!র, করি:। বিনয় করিয়া কছে ছুই কর যুড়ি॥ তুমি মোরে 
.ক্ণ্যা দিতে করিয়াছ অলীকাঁর। এবে. কিছু নাহি কু কি. তোমায় 
ব্যধহ।র ॥ ৩২॥ এত শুনি সেই বিপ্র মৌন ধরিল। তার পুজ ঠেগা 
(হাঁতে মারিতে আইল ॥ অরে অধম মোর ভগিনী চাহ বিবাহিত । বামন 

"এই কথা কছিবেন যে, আমার বি স্মরণ হইতেছে না ॥ ২৮ ॥ 
আপনি যদি কছেন, আমি কিছু জানি না, ভবে আমি ৪৮৪ করিয়া 
আক্ষণকে জয়.করিব | ২৯. 
. এই, কথা শুনিয়া বড়বিপ্রের মন চিস্তাকুল, হইল, স্তগর্ন তিনি, 
(একা স্তভ!বে গোপালের চরণ ছিষ্ট1 করত মনে মনে কহিলেন, গোগ্লাল। 
আ(পনকা!র শরণ লইলাম, যাহাতে আমার ধর্ম রক্ষ। পায় এবং জাতীয়” 
জন ফেহ না.মরে, আংপ্নি,সেই ছুই রক্ষ$ করুন. ॥ ৩+ | 0. 
_. বড়বিপ্র এইরূপ চিন্তা করিতে লাখিলেন, অন্য এক ৪৮ খ্ছ 
অর্থাৎ ছেংটবিপ্র উ|হার গৃহে আধিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩১ ॥: | 
চি ছোটবিপ্র অমিয়! গরম, ভক্তিসহক।রে নমস্কার পুর্রিক. তি 
পুটে বিনয় করিয়া কহিলেন, আপনি আমাকে কন্যা দিতে অগীকারঃ 
করিয়।ছেন, এখন কিনতু কছিতেছেন না, আপনকার এ কিরূপ, ৃব- 
হার হইল॥৩২॥। . * ১ নি] 
এই কথা [খনিযা কড়ি, সৌনাবল্ন করিলেন), সাম ৰ গজ 

$.। 



শি 

০৮১ লা 
স্পিড 

মধ্য | ৫ পরিচ্ছেদ |] শ্রীচৈতগ্যচরিতাস্বত | ১৫৩ 

হুঞ্।-চাহে যেন উ।দ ধরিতে ॥ ৩৩॥ ঠেঙ্গা দেখি লেই বিপ্র পলাইঞ। || 
গেল। অর দিন.গ্রাঙ্গের লোক সভ1 ত করিল ॥ ৩৪ ॥ সব. লোক বড়- | 
বিপ্রে বোলাইঞা1 লইল। তবে সেই লঘুবিপ্র কছিতে লাগিল ॥ এহে। | 

| মোকে কন/'দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার । এবে কন্যা নাহি দেনকি হয় | 

বিচার 4৩৫ ॥ তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্বজন । কন্য। কেনে না | 

দেহ যন্দি দিক্স।ছ বচন ॥ ৩৬1 বিপ্র কহে শুন লে।ক মে।র নিবেদন। | 

কষে কি বলিয়।ছি কিছু ন! হয় স্মরণ ॥ ৩৭ ॥ এত গুনি.তার পুভ্র বাক্: 

| হল প1ঞ1। প্রগলত হইন্না কহে সম্মুখে অ।পিঞা। ॥ তীর্ঘযাত্রায়- পিতা 

| লঙ্গে ছিল বহু ধন। ধন দেখি এই দুষ্টের লইতে হেল মন ॥ জার ফেহ 

টি হস্তে মারিতে আদিয়া। কহিল, অরে অধম"! আমার ভগিনীকে' | 
| বিবাছ করিতে ইচ্ছ। করিস্, বামন হইয়! যেন চান্দ ধরতে চাহিস্ 11৩৩, | 

| -ছেোটবিপ্র যষ্ঠি দেখিয়া! পলাইয়া গেলেন, অপর এক দিন টিসি | 

গ্রামের লোক লকলকে ড।কিয়৷ মভা করিলেন ॥ ৩৪ ॥ | 

মতাস্থ লোকসকল বড়বিগ্রকে 'ডাকাইয়! আনিলে তথ্ধন ছোট, 
বিপ্র.কহিলেন, ইনি আমাকে কন্য। দিতে অঙ্গীকার করিয়া এক্ষদে। 

] আর দিতে চাছিতেছেন না ইথাতে যাহা সঙ্গত হয়, আপনার! বিচার |. 

করুন ॥ ৩৫॥ * রঃ 

এই কথা গুনিষ। লতা লদগণ নি পর নিরিকগ্ করিলেন, আপনি 

বদি বাক্য দিছেন, তবে কন্যা দিতেছেন না কেন ? ॥ ৩৬ &..).. 1 

.. বড়বিপ্র কহিলেন, আপন।র! অমর নিবেদন, জবণ করুন, আহি | 

কখন কি বলিয়াছি, আমার স্ময়ণ হইতেছে ন।& ৬98; . 1 

এই কথা গুনিব তাহ।র পুত্র প্রশ্গল ভতপূর্ববক রশমুখে জালিকা ৃ 
কহিল, তীর্ঘঘ/আাধ জমার পিতার সঙ্গে অনেক ধম্:ছিঠী) . ধন দেখিয়া! 
এই ছুফটের গ্রহণ করিতে ইচ্ছ হয়, পিতার সঙ্গে আর পনের ছিল না,: 

ঞ" 
৮ 7 

ৃ্ ] 

শু রঃ 

রি 



৯৫৪ শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বত। [রধ্য। ৫ পরিচ্ছেদ । 

। সঙ্গে নাঁঞ্ দলে এই সরুল। ধুতুরা খ।ওয়ইয়! বাগে করিল পাগল ॥ 
মব ধন লৈএঞা.কহে €চার'লৈল ধন -কন্য। দিতে -কছিয়।ছ উঠ।ইল 

বচন॥ তুমি'সব লে।ক কহু১করিফ। রিচার। মোর পিতার কন্যাযেগ্য | 
ইচ্ছাকে দিবার ॥ ৩৮ ॥. এত শুনি লোকের মনে হইল নংশয়। সম্ভবে |. 

ধনলে।তে লোক: ছাড়ে ধর্দভয় ॥ ৩৯ ॥ তবে ছোটবিপ্র কহে শুন মহা- | 

জন | নায় জিনিতে কছে এই অসত্য বচন ॥৪*॥ এই বিগ্র মোর 

 গেবায় পন্তুউ“হইল1। তেরে আমি. কন্য! দিব আপনে কহিলা॥ | 
তকে আমি নিষেধিল শুন ছিজবর। তোমার কম্যার যোগ্য নছো মুখ্ঞি 
বৰ: বাহ! তূমি পণ্ডিত ধনী পরম কুলীন। কীহা মুঞ্ি দরিঘ্রে ঘুর্খ 
,নীষ্চকুলহীন ॥ ৪১॥ তরু এই বিপ্র গোরে কহে আর বার। তোরে 

আরা পা সপ ৭ সপ ৯৬০০০ পপ পি ক. পাপ পপ পা কা ও জপ আপ ক 

ক্ষেবল এই মাত্ত ছিপ, আম।র গিতাকে ধৃডুরা খা ওয়াইয়া প!গল করত 

'পমুদ।য় ধন লইয়া কছিল, চোরে মকল ধন লইয। গিয়ান্ে, আমাকে 

কম্য। দিতে বলিয়াছেন বলিয়। এখন বাদ উঠাইল, আপনারা কলে 

ঘি্ার-কমিমা বলুন দেখি, অ!মার পিতার কন্যা কি ইহ!কে বিবার 

নি হয়? ॥৩৮॥ 
" এই লকল কথ। শুনিয়! লোকের মনে সংশয় উপক্থিত রা যে, 

ধনলোভে লোক ধন্ম তয় ছাড়িয়। থাকে, ইহ। অনভ্ভব নহে ॥ ৩৯ &. 

/. তন ছে।ট ধিপ্র কহিলেন, হে মহাজন"! আপনারা শ্রবণ করুন, 

এ ব্যক্তি বিচারে জয় করিণার নিমিত্ত মিথ্যা কথ| কছিতেছে॥ ৪০ 

' এই ত্রার্গাণ আমার সেবায় সম্তব্ট হইয়! কছিলেন, আমি তে!সাকে 

| আপনার কন্য। দান করিব, তখন অমি ইহাকে কহিলাম, 'হে' দ্বি্জ. 

বর! শ্রবণ করুন, জার্সি'মাপনার কন্যার যোগ্যপান্র নছি। কোথায় 
আপন্নিপখ্িত, ধনী ও মহাকুলীন॥, আর. শনি নানার পির 
ও কুলহীৰ ॥ ৪৯ 6. :::51 4 

ছা ও ক 

নং ; 

উপ পা পপ জপ শিপ শিস ত পী পপ ৯ পা 00820 ৩ তস্পো্পীপ্পীপি পিপিপি শিস পপি পানা: ২:০০ পি পপ সাপ” পরাস্ত 
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শি পাপী পিপসপাশাপাপা সপ পিস পক্প সপ স্সি শী পপ লাশাপ্প্পাশাপী সিল এডি এত জ্ 

তোমার স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতির নগিব সম্মতি ॥ কন্যা দিতে নারিবে হবে, 

অঁলত্য বচন। পুনরপি কহেবিপ্র করিয়! যন্তন॥ কন্যা তোরে রি 
দ্বিধা না করিহু চিতে। "আড়াকন। দিব কেবা পারে নিষেধিতে ॥ ৪২ ॥ 

তথ্ধে আসি কছিল এই তোগার দৃঢ় মন। গোপ।লের আগে কহ ও মত 
বচন ॥ তবে ইই গোপাল আগে যাইয়া কহিল । তুমিজান এই বিগ্লে 

কন্য। আমির্দিল॥ 8৩।. তবে আগি গোপ।লেরে সগাক্ষি করিঞ| | 

কছিল তাঁহার পদে বিনতি করিএ। | যদ মোরে এই বিগ্রা না করে 

কন।] দান । লাক্ষি বোলাইব তোম। হৈও সাবধ।ন ॥ এই বাতে সাক্ষী । 
২ লি সি দস লে 

তথ।পি এই ব্রাঙ্ষণ আম।কে বারম্থার কিলেন, আমি তোমাকে 

কন্য! দিব তুমি অঙ্গীকার কর। তাহাতে অমি কহিলাস, হে দ্বিজবয় ! 
আপনি শ্রবণ করুন, আপনার স্ত্রী, পুজ্ব ও জ্ঞাতিদিগের এ বিষয়ে 

সম্মতি হইবে না, আপনি কন্য। দিতে পারিবেন না, আপনার থাক] 
মিথ্য। হইবে! পুনর্পদার এই ব্রঙ্ষাগ আমাকে যত করিয়া কহিলেন, 

তৌম!কে কনা। দিব তুমি মনোগধ্যে স্বৈধ করিও ন।, আমি, আপন 

কন্য। লন করিব, আম!কে কে নিষেপ করিবে 10৪২1 
ূ তখন অমি কহিলার্,, আপনর মনে যি এইরূণ দঢ হইয়। 
৷ খাকে, তবে আপনি গোপালের অগ্রে সত্য করিয়। বলুন 1” তখন ইনি | 

| ণ থাকে, তবে ক্সার্পনি গেপালৈর অগ্রে সত্য করিয়া বলুন ।. তখন ইনি 

সপে পিসী পপ পিপিপি পাশপাশি সপ পাপা পপ পপ পপ ১০০ পপ 

যা ই পরিচ্ছেদ ।]  স্রীচৈতন্যচরিতা বত । ৯৫৫. 

কন্যা দিল কাজি, কর অগীকার ॥: তবে মুগ্রিঃ কিল শুন দ্বিজ মহ।মতি। 

গোপালের অগ্রে ঘাইয়! কছিলেন, গোপাল! *ত্মি অবগত ধাক, আমি ৰ 
এই ব্রাঙ্মণর্কে কন্য। দার করিলীম ॥ 8৩ 

“অনন্তর আমিও গোপ।লকে পাঞ্গি করিম তাহছ।র চরণে বিন 

কারে কহিল, এতো! সি অই রক্গণ আসাকে কন) না দেন, তখম 
অ।গনাকে সাক্ষ্য দেওয়।ইব, লাপনি ল।বধ।ন হইবেন । 'ছে মহার্জন1 | 



ট ০৮৮০০০০  চমধ্য। ৫ পরিচ্ছেদ? 

ন্ট 5855,
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মোর মাছে, মহাজন | যার বাক্য সত্য করি মানে জরিভুষন | 8৪ ॥ তবে | 
1 বড়বিপ্র কছে এই সত্যকথ।। গোপাল যন্দ সাক্ষি দেন অ।পনে আসি | 

এথ| ॥-তবে কন্য! দিল এই জানিহ নিশ্চদ। তার পুজ কহে ভাল এই. 

বাত হয় ॥৪৫॥. বড়বিপ্রের মনে কৃষ হজে দয়াবান্। অনশ্যংমোর' 

| বাক্য তিই.করির প্রমাণ ॥ পুত্রের যনে প্রতিমা সাক্ষী নারির জমিতে । 
ছই.বুদ্ধেয ছুই জন! হইলা সম্মতে ॥-৪৬ ॥ ছে।টবিপ্র কহে. গত্র করছ. 

লিখন। পুন যেন নাছি চলে এ লব বচন ॥8৭॥ তবে.নব লোঁক:এক পত্র 
। ত.লিখিল | ফেঁহার সম্মতি লঞ। আগনে রাখিল ॥৪৮॥ তরে ছে।ট 

গোপালদের আমার এই বাক্যের সাক্ষী আছেন, খোপাণের ধাক্য 
কখন মিথ্যা নহে, রতনের লোকনকল তাহার বাক্য সত্য করিয়া 
জান করে ॥ 88 ॥ 

তখন বড়বিপ্র কছিলেন, এই কথা সত্য, . হছ্ি গোপাল, আপনি 

অ!লিঘ। লাক্ষয-গ্রদান করেন, তবে ইহাকে কনা দিব, ইহ] নিশ্চ 
জানিষেন। এই কথা গুনিয়। তাহার পুর কহিলেন, এই কখ।-হাল 

অর্থাৎ ইচ! আমারও স্বীকার্ধ্য ॥ ৪৫ ॥ , 

লে যাঙা হউক্, তখন বড়বিথ্রের মনে এরূপ দ্াবোদয় হইলযে যে, 
ভ্ঃ শভাবতই দয়াধান্ তিনি অবশ্য আমার বাক্য প্রমাণ করিয়েন), 
পুর ঈনের ভর এই যে, গ্রতিনা কখন সাক্ষী দিতে কসাসিবে 
এই,ছই প্রকার বুদ্ধিতে ছুই, জন লন্মত,হইলেন.), ৪৯.॥ 

ইৎ। শুনিয়! ছোটবিপ্র কহিলেন, এরখা পত্রে লিখিত হউক, এ 

বর্বার যেন এ সকল বাকা অন্খা। না হয় ॥ ৪৭.॥ | 
৮ এতখনগমকল।' লেক একত্র! হইয়া]: সবাজগী সম্মতি্মে « এফ পঞ্জে. 
নিরিরানসাপদাদের নিকট রাখিলেন' 818৮ । 
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৮৩ ৫ পন্ধিচ্ছেদ। ] শ্রীচৈতন্যচরি তাত কা ১ 
৫ 

স্পা ৬: - পপ ০ ১৭ লরি 

বিপ্র কহে শুন: গভাজনি। এই ধিপ্র সত্যথাক্য ধর্মপরায়ণ্ ॥. ধা 
ছাড়িতে ইহা নাহি কভু মন। স্বজনস্তৃত্যু ভয়ে কছে লট্পটি বন ।-88 
ইহার পৃণ্যে কৃঞ্চগানি সাক্ষি বোলাইমু। তবে এই বিপ্রেব সত্য গ্রতিজ্ঞা 

রাখিখু 1:৫০ ॥ এতাস্ডনি সব লোক 'উপহা'প কয়ে। কেহ কহে ঈশ্বর 
দয়সু- অ।লিতেহ পরে ॥৫১॥ তবে সেই ছোটাবিপ্র গেলা বৃন্দাবন । 
দপ্তবহ' করি কৈ সববিবরণ ॥৫২ ॥ ব্রহ্থীণাদেধ। তৃষি বড় দয়াময়। ছুই 
বিপ্রের ধর্ম রাখ হইয়| সদয় ॥ কম্যা পাব মনে মোর নাছি এই হুখে। | 
বিপ্রের- প্রতিজ্ঞ যাঁয় এই মোর দুঃখে ॥ এত জানিসাক্ষি গেছে তুমি দয়া- 

ময়! | জানি সাক্ষি নাজেয় যেই তার পাঁপ হয়। ৫৩॥ কুস। কছেযাছ 
০ শি পাস আজ 

অনন্তর ছোটবিপ্র কহিলেন, সভ।জন আপনারা বণ করঃন, এই 

ব্রাঙ্কাণ সত্যবাদীঃএবং ধর্দা্পরাঘণ, সবাক্য ত্যগি করিতে কখন ইহ।র 
মন হইতেছে না, স্বজনদিগের সৃত্যুভয়ে অস্পষ্ট বাক্য কিলেন ॥ ৪৯ ॥ 
আমি ইই।র পুণো যখন রুষ্চকে আনিয়া সাক্ষ্য দেওয়াল, তখন 

এই ব্রক্মাণের সত্য প্রতিজ্ঞ। রক্ষা! করিব ॥ ৫০ ॥ 
অনস্তর এই কথা শুনিয়া লোকসকল উপহ।ম করিতে লাগিল; কেহ 

ব। বলিতে ল।গিল, ঈশ্বর দয়ালু) অসিলেও আপিতে পারেন ॥ ৫১.॥ 
সে যাহা হউক, অনন্তর ছোটবিপ্র বৃন্দাষন'গিয়া গোপ।লের। অগ্রে | 

দণ্ডবৎ প্রণাম করত লমুদ।য় বিষরণ নিবেদন করিয়া কহিলেন ॥ ৫২1 টা 
|: €হুব্রক্ষণ্দেব ! আপনি অতিশয় দয়াশয়) সদয় হইয়া চুই ব্রাঙীধের | 

| ধর্ম রক্ষা করুন। আমি কন্যা পাইব বলিয়া আমার মনে এ নখ নাই. 
পাছে, ব্রাঙ্গণের, প্রতিজ্ঞা, নষ্ট হয়) এই 'আমার/ছ্ঃখ,1.ছে ধার্য । 
আপনি-এই-আঁনিয়! সাক্ষ্য প্রদান করুন, যে খাত” ছানি াঙ্চাধ না]. 

| দের, তাহার গাগহ্ইয়া খাকে ॥ ৫1 | 1 



৷ ১৫৮ নি ৮. চিরারিরা? [ মধ্য: ।' ৫ গরিচ্ছদ্দ। 
টি রি | 

২ শী পিস পপ পাশা 
মি এ পপ শপ পা 

সস পপি ৬ পি পপ পপি 

বিপ্র আপন ভবন।- মতা রুনি আমা ভূমি করছ. স্মরণ ॥ আবিদ 

হুঞ। আমি সাহা! সঙ্গি দিব। প্রতিমা স্বরূপে তাহা যাইতে নারিব ॥ 

৫৩॥ বিগ্র কহে হও যদ্দি চতুভূজ মুত্তি। তবু তোমার“বাক্যে কারে! 

ন্ছিবে, প্রতীত্তি॥ এই মূর্্যে যা যদি এই শ্রীবদনে। সাক্ষি দেহ 

যঙ্ধি তবে সর্ববলে।ক মানে ॥ ৫৪ ॥ কৃষ কছে প্রতিমা চলে কাহাও 

না শুনি। বিপ্র কহে প্রতিমা হঞ। কহ কেনে বাণী॥ প্রতিমা না হও 

তুমি সাক্ষ।ঘজে্ননান ।* বিপ্রলাঁগি কর তুমি অকার্যয পাধন ॥ ৫৫1 

হলিঘা গে।পাল, কহে শুন ত্রাঙ্গণ। তোমার পাছে পছে আগি 

করিব গমন ॥ উলটি আমারে তুণি না৷ করিহ দর্শনে । আমাকে দেখিলে 

ভাঁমি রহিব রী ॥ ৫৬ ॥ নুপুরের ধ্বনি মাত্র আমার শুনিবে। 
৮ উপ পা 

ই বলত ৬ শিস্পাশীপাীপাশী তিীপসীশী পিপিপি পাস 

এই কথ! শুনিয়া র কৃ কহিলেন, হে্রান্ণ! তুমি আপনার হে 

গগন কর, তথায় সভা করিয়| আমাকে স্মরণ করিও, অমি. তথায় আ|বি- 

্ভ্ ত হইয়। সাক্ষ্য দিব,..প্রতিম! স্বরূপে সেস্থানে যাঁইতে পাঁরিব ন1 ॥৫5 

তখন ত্রাঙ্গণ কহিলেন, আপনি যদি চতুভূর্জ মূর্তিও হয়েন, তথাপি 

আগরন।র বাক্যে কাহারও বিশ্বাস হইবে না, যদি এই -মুঞ্তিতে গ্রমন 

করিয়া এই স্রীমুখে স।ক্ষ্য দেন, তবে মকলে মাঁনিবে ॥ ৫৪ ॥ 

কষ কহিলেন, প্রতিমা চলে ইহ! কে।থ1ও শুনা যায না,. ত্রাঙ্গণ 

। কছিলেন, প্রতিম। হইয়াঁই বা কেন কথ! কছিতেছেন ? গ্রভে। ! আপনি 

 গরতিম। নেন, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রাহ্মণের জন্য আপনি অকার্ধ্য 

| সাধন করুন ॥ ৫৫৪ . | 

তখন গোপাল -হ!স্যপুর্বক কছিলেন, রাঙা ৃ  শ্রবণ কর, আমি 

| তোমার পাছে পাছে গমন করিব, তুমি পরারৃত্ধ হইয়া আমাকে দ্বেখিগ 

না, অম।কে দেখিলে আমি মেই স্থানেই থাকিব ॥৫৬॥ সত; 

রি 

| 

৪ 4 

* 
রঃ 

তি রি 

চ সময পাপা সপ শীট ও এ ্ 

র্ নর 

- স্টী । 

এ 
্ টক সাপ াপাসসসিপাপ সপ পা ০: 

পিসের সিন টা এপ পপ উ্প্িসপসপপপ- পপ প্পপ্্প্্পর ৰ 

১১ টিসি 



টির ১০2---১ ৮ চে উস এ ৮ র এ পেস্ট পা সপ স্পা পিপিপি পা টি 
লাশ ্ ও ও 

যু ৃ * 

্ মধা। ৫ রবি |] ভ্রীচৈতন্/চরিতা্থৃত। এ 

সেই শব্দে গমন মোর প্রীত করিবে ॥ একসের অন রান্ষি করি, | 
লদর্প | তাহ! খ।ঞ| তে।মার সঙ্গে করিব গমন ॥৫৭॥ আর দি:-| 
৷ আঙজ্ঞ| মাগি চলিল! ভ্রাঙ্গাণ । তার গাছে গাছে গোগ।ল করিল গমন ॥ | 

নূপুরের ধ্বনি শুনি আনঘ্দিত মন | উত্তম অন্ন পাক করি করায় তোভম 

॥ ৫৮ ॥ এই মত চলিবিপ্র গিজ দেশ আইল। গ্রামের নিকট জাসি 
মনেতে চিস্তিল ॥৫৯॥ এবে মু'ঞ গ্রামে আইলু যাইমু ভবন। লোকেরে |. 
কহিমু গিঞ। সাঙ্গ আগমন । সাঙ্ষ।ৎ না দেখিলে মনে প্রতীত না হয়। | 

 ইই। যদিতরহে তবে কিছু নাহি ভয় ॥ ৬০ ॥ এত চি্তি লেই বিগ্র ফিরিয়া! 

ৃ চাছিল। ই।মিঞ। গে।পালদেব তাহ।ঞ্ছি রহিল ॥ ৬১ ॥ ভ্রাহ্গণে কাঁহুল, ৃ 

| তুমি কেবল আদার রে পানির শুনিতে প।ইব1) তাহাতেই 

আমার আগমন প্রত্যয় করিল! এবং তুমি একসের অন্ন পাক করিধা 

আমাকে অর্পণ করিও, আমি তাহ। খাইয়। তোমার দঙ্গে গমন 

করিব ॥ ৫৭. ॥ | | 

তৎপর দিন ব্রাহ্মণ আজ্ঞা গার্থন। করিয়া গমন করিলেন, গোপাল 

উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন, নৃপুরের ধ্বনি শুনিয়া আন- | 

ন্দিত মনে উ্নগ অন্গ পাক করিয়! গেপালকে তো।জন কর!ইলেন ॥৫০॥ | - 

_ এইরূপে ত্রাঙ্ষাণ চলিতে চলিতে আপনার দেশে 8585 ৮৮ রা 

গ্রামের নিকট আগিয়! মনোমধ্যে চিন্তা করিলেন ॥ ৫৯।  . ্ 
1... এখন আমি গ্রামে আমিল।ম, নিজগুছে যাইব, লোক মকলকে 

। রুহিব আমার সাক্ষী আপিয়।ছে, সাক্ষাৎ ন। দেখিলে বিশ্বান হইতেছে | 

না, ইনি'মর্দি এই স্থানেই থাকেন তবে কিছু ভয় নাই ॥ ৬৭ ॥ 
এই নিন্তা করিয়। ত্রাঙ্গণ যখন মুখ ফিরাইয়া, অবলে!কন করিলেন) 

1 আনি গে!পালদেব হাস্য করিয়। তথায্ব অবস্থিত রহিলেন ॥৬১॥ ্ 

গু 

শি | 

ৃ র - ) রর - ্ রি হু ই চেরা: 



২৭ 

নু | 
১৬৩ 

পে পপ - ১ শা পা পিপি পা 

প্রীচৈতন্যচরিতা মুত । [মধ্য। ৫ গরিচ্ছেদ। 
্পাশাস্পী পিস পিস এপস পিল 4 

| তুমি যাহ নিজ ঘর। ইহাঞ্তি রছিব আমি না যাঁব অতঃপর ॥ ৬২ ॥ তবে 

সেই বিগ্র যাই মগরে কছিল। শুনি মব লোক চিত্তে চ্গৎকার হৈল॥ 
আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে। গোপাল দেখিঞ।-হর্ষে দণ্ডব€ 

করে ॥ গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি লোক আনন্দিত। প্রতিমা চলি 

আইলা শুনি হইল! বিন্মিত ॥৬৩॥ তবে সেই ঝড় বিগ্র আনন্দিত হর | 

গে।পালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হছঞ। ॥ সকল লোকের আগে গোপাল 

সাক্ষী দিল। বড়বিগ্র ছে।টবিপ্রে কন্য।দান কৈল ॥৬৪ ॥ তবে সেই 

ছুই বিপ্রে কহিলা ঈশ্বর। তুমি দুই জন্মে জঙ্গে আমার কিষ্কর ॥ 
দোহা 1র সত্যে ডট সিটি (ছে মাগ বর। দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ 
৯ পপ পল লাশ ০৭ পিল: ০০ 7 সানি সাশিশিশীপপা? ২ শি টিপ লিস্ট ০ শিপ পাপা 

1. অনন্তর ব্র।হ্ধণকে কছিলেন, নি গৃহে গমন কর, আমি এই স্থ।নেই 

থাকিব, ইই।র পর আর যাইব না ॥ ৬২॥ 
তখন সেই বিপ্র নগরে মধ্যে গিয়া এই নমস্ত বৃত্তান্ত, কহিলে, লৌক 

সকল শুনিয়! চমতকৃত হইল । তাহারা সকল সাক্গী দেখিতে আগিয়া 
| গোপাল দর্শন করত গহর্ষে দণ্তব করিল, গে!গালের লৌনার্য্য দেখিয়া 

সকলে আনন্দিত এবং প্রতিমা চল্রিয়া আইল গুনিয়া বিস্মিত হইল ॥৬৩॥ 
তখন সেই বড়বিপ্র আনন্দিত হুইয়া গে।পালের অগ্রে দণ্ড 

পতিত হইলেন, সকলের অগ্রে গোপালদেধ সাক্ষ্য গ্রপান করিলে গর 

বড়বিপ্র ছোটবিপ্রকে কন্য। দান করিলেন ॥ ৬৪॥ | 

অনন্তর গোঁপালদেব সেই ছুই ত্রান্মণকে কহিলেন, তোমরা ছুই 

জন জন্মে জম্মে আমর কিন্কর, তোমাদের সত্যে আমি সস্তৃট, হইল|ম, 

তোমরা ছুই জনে বর প্রার্থন। কর, তখন ছুই ব্রাহ্মণ আনন্দমনে এই 

করিলে, তবে আমাদের প্রার্থনায় এই স্থানে অবস্থিত হউন, তাহা 30৮৯7 
“58. 
7 

না 

সপ পাশপাশি শশা পপি পাত প পপাশ্পাাপাশাশ্পীপসপপাা শী সিশপ স্পা সপ পাস পাশপাশি স্পা সা স্পা শী প্াসপাপাশাস্পী পাশা 

পাপা শিস শে পাপ পপ পাপা 

পপ আপ পপি ০ 

& 



পেপসি পাপ পপ পপ পপ শিস 4 শীত শা পািসিশ ০. পা... এ পপ এ অন ১ ০ 
[8 রঃ 
[সধ্য। ৫ পরিচ্ছেদ ।] আ্রীচৈতন্যচরি তাত । ১৬১ 

| অন্তর ॥ যদি বর দিবে তবে রহ এই স্থানে। কিছরেরে দা তবে মদ 
ূ লে!ক জানে ॥ ৬৫॥ গোপাল রুল দৌছে করেন সেবন। দেখিতে 

7 আইছে তবে দেশের সর্বিজন ॥ ৬৬ ॥ মে দেশের রাজা আইঈল। আশ্চর্য; 
| শুনিয়। | পরম মন্তোষ পাঁইল গোপ।ল দেখিয়া ॥ মন্দির করিয়া! রাজা 
[দেব চালাইল। নক্ষিগোপ।ল বলি নাম খ্য।তি হৈল॥ এই মতে। 
ূ বিদ্যানগরে মাক্ষিগোপাল। দেল! অর্গীকার করি আছে চিরকাল ॥ ৬৮। 
উত্কলের র।জ পুরুষো ত্তমদেব নাম। শেই দেশ জিনিলেন করিঞা 
গ্রাম ॥ দেই রাজ! জিনি লৈল তার দিংহাসন। ম।ণিক্য সিংহাসন 

নাম অনেক রতন ॥ ৬৯ ॥ পুরুষে ত্ুমদেব সেই বড় ভক্ত আর্ধ্য। 

পপি শিস্পীশ্পা্ীিাশোিলীটশিশাতা) শীপ্পীশীপী ও ৮১ পিসপসপোসপীসিপা শা শত শ্ীপ িশী কিট পাস পপাপ? পাপ পপ আত 

। হইলে কিন্করের গতি অ।পনক্ষ।র দয়।দকল লোকে জানিতে প|রিবে ॥৬৫ 
.. তদনস্তর এ ছুই ব্রাঙ্মণ গোপালদেবের দেবা করিতে লাগিলেন, 
তখন,দেশের লোকনমকল গেপাল দর্শন করিতে আগ্িতে ল।গিল ॥৬৬| 1 

তৎপরে এ দেশের ভা! আ।স্চর্ধ্য শুনিয়! গোঁপ।ল দর্শন করিতে 
আ।গমন করিলেন র।জা গোপাল দর্শন করত পরম সন্তোষ প্রাপ্ত 
হুইয়। মন্দির দৈর্শাণ করিয়! দিয়া রাজে।পচ।রে সেবা চালাইতে লাগি- 

লেন, গে।পালদেবের সাক্ষিগেপাল বলিয়া নাম বিখ্যাত হইল ॥ ৬৭॥ 

মে যাহ! হউক, সঙ্ষিগেপাল এইরূগে বিদ্যানগরে সেঁধ! ০ | 

কার করিয়। চিরকাল অবস্থিতি করিয়া রছিলেন ॥ ৬৮ ॥ 

অনন্তর উৎকলদেশের পুরুধোভমদেব নামক রাঁজ। যুদ্ধ করিয়া 
সেই দেশ জয় করিলেন এবং এ দেশের রাাকে যুদ্ধ পরাজিত করিয়া 

.তৌোছার মাণিক্যদিংহাদন নামে এক পিং হ।সন ও অনেক রত গ্রহণ করি- 

বেন ৬৯, 



রি ৩ মম 
১৬২ - শ্রীচৈতন্তচরিতামত। [ধ্য। ৫ পরিচ্ছেষ। 

| গোপাল চরণে মাগে চল মের রাজ্য ॥ তাঁর তক্তিরসে গোপাল তারে 

1 আদ! দিল | গোপাল লইয়। রাজ। কটক আইল ॥ জগন্নাথে আনি দিল 

| রত্বমিংহাপন। কটকে গোপালমেবা করিণ স্থ।পন ॥ ৭০ ॥ তাহার মহিষী 

আঅ।ইলা গেপাল দর্শনে । ভক্ত্যে বু অলঙ্কার কৈল সদর্পণে ॥ ৭১ ॥ 
তাহার নাপাতে বহুমূল্য মুক্তা হয়। ত|হা দিতে ইচ্ছ। হেল মনে ত 

চিত্তয় ॥ ঠাকুরের নাগিকাতে যদি ছিদ্র হৈত। তবে এই দালী মুক্ত! 
নামাতে পরাইত ॥'৭২ ॥ এত চিন্তি নমস্করি গেপা স্বতবনে | রাত্রি 

শেষে গোপ।ল তারে কছেন স্বপনে ॥ ৭28 বালককালে মাতা মোর 

ূ না ৪ করি। মুক্তা পর।ইয়াছিল। বু যত্ব করি ॥ সেই চিদ্ 

পুরুষে[ত্মদেব ভগব[নের এধান ভক্জ, তিশি গোপালদেবের চরণে : 

গ্রার্থন। করিলেন, প্রভে। ! আপনি আমার রাজ্যে গমন করুন । গেপা- 

| লদ্গেব তাহার ভক্তিতে বশীভূত হইয়। 'নুমতি করিলে, রাজ। গে।পাল 

লইয়া কটকে আমগন করিলেন | তৎপরে জগন্নাথকে রিং হ।সন দিয়। 

| .কটকে গেংপাল স্থাপন কগিলেন ॥ ৭০ ॥ 

অনন্তর পুরুষে।ভমদেসের মহ্ষী গেপ।লদর্শনে আগমন করিয়! 

ভক্তিপুর্ধক গোপালদেবকে বুতর অপঙ্গার অর্পণ কিলেন ॥ ৭১]: 
ৃ রাজ্ীর নাপ।য বছ মুপোর মুক্তা ছিল, গোপালকে তাহা গিতে ইচ্ছ। 

| ককরিয়। মনোমধ্যে চিন্তা করিলেন, ঠ! 'কুরের ন!সিক।য় যদি ছিদ্র থাকিত 

তাহ! হইলে এই দাসী তাহাতে মুক্তা পরিধান করাই দিত ॥ ৭২ ॥ 

এই বলিয়া রাজী নমস্কার পুর্বাক নিজগৃহে গমন করিলেন। গোগাল- 

রব রাব্রিশেষে স্বপ্নে সেই রাজ্ঞাকে কহিলেন ॥ ৭৩ ॥ . 
বাল্যক্কালে আমার মাতা আমার নাপিকায় ছিদ্র করিয়া, বন্্যত্বে 

মু! পরাইয়।ছিলেন, অদ্য।পি আমার ন|ম।য় গেই ছিদ্র রহ্য়াছে, 
, ডি 

রর বাসি ও টি 
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[ষ্ঠ  প রি 
মঞ্জা | ৫ গারচ্ছেদ |] গ্রীচেতন্যচরিত।ম্বৃত। ১৬৩ 

৩০০ প্র 
শি 

রিচি িরিরিনিিরার রিনি রর 
অদ্য।পি আছে আমার নাসাতে । সেই মুক্তা পরাহ যাহা চ1যছ. 

দিতে ॥ ৭৪ ॥ স্বপ্ন দেখি মেই রাণী রাজারে কছিল। রাজ সগ মুন্ত? 

লঞ! মশ্দিরে আইল ॥ পরাইল নাসায় মুক্ত। ছিদ্র দেখিঞ1 | মছা- |. 

মহোৎসব কৈল আনন্দিত হঞ। ॥ ৭৫ ॥ মেই হৈতে গোপালের কট. 

কেতে স্থিতি। এই ল।গি সক্ষিগোপাল নাস হৈল খ্যাতি ॥৭৬॥ নিত্য: 

নন্দ গোলার মুখে গোপালচরিত। শুনি তুষ্ট ছেল! প্রড়ু স্বর 

সহিত ॥ গেপালের আগে যব প্রভূপ হয় স্থিতি । ভক্তগণ দেখে যেন 

দেহে এক মুর্তি ॥ ৭৭ ॥ দেহে এক বর্ণ দৌছে প্রকাণ্ড শরীর। দেঁছে 

রক্তান্বর দৌছার স্মতাব গম্ভীর ॥ মহাতেজোময় দৌহে কমলনয়ন। 

(হার ভাবাবেশ মন চক্দ্রবদন ॥ ৭৮1 দেহ! দেখি নিত্যানন্দ গ্রাতু 

সিডি সী ৮০ সত পিপল ৮০ পা পপি পপ পপ শিপ ও শিশিপীশিস্পী শী 77 টা শী পিউ পা শাশীশিপিতি তিতিতি  শি পিপপিী- পপ পি পাত পাকশী পাসপা্পাসিিপ ৭ | পপি 

তুমি য|হ! দিতে চাহিয়াছ, আমাকে পেই মুক্ত! পরিধান করাও ॥ 48 ॥ 

_স্বপ্র দেখিয়া রাণী রাজাকে কহিলে, রাজা ও রাণী উদ্ভয়ে মল্দিরে 

আগমনপৃিক গোপালদেবের নালাঘ ছিদ্র দেখিয়। তাহাতে মুভতণ পরা 

ইয়। দিলেন এবং আনন্দিত হইর| মহা।সহোঁহগব করিলেন ॥ ৭৫ ॥ 

পে যাহা হউক, এ দিবস আধি গোপালের +টকে অবস্থিতি হইল, 

এই নিমিত গোপালের সক্ষিগে।পাল নাম বিখ্যাত হয়॥ পু 

। শ্ীনিত্যানন্দ মুখে এই গোগালদেবের চরিত্র বণ করিয়া মহাপ্রভু 

ণ ভক্তগণের সহিত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাপ্রভু গোলের অগ়ে 

৷ দিয়া অবস্থিত হইলে ভক্তগণ উত্তয়ের একমৃষ্তি দর্শন | করিত্তে ঈাগি- 

ূ লেন ॥ ৭৭ ॥.. 

| ছুই জনের একবর্ণ, দুইয়েরই গ্রক1€ শরীর, রক্তাশ্বর পরিধান, ই 

| জমের গম্ভীর স্বভাব, ছুইজন মহাতেজোমযা, কমলনয়ন, ছুইয়েরই মন 

| ভাধাবিষ্ট ও বদন চন্দ্রপদূশ ॥ +৮। টি , - 

2 
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রং 

্ 

ডে ০০ 

পপাশিশশিতিন শাশপী পরী রে শশীশীশি টি তত পিশিশীশািশি ৩পপি 

হহানঙ্গে । ঠারাঠারি করি হাসে ভল্গগণনগ্গে ঘ ৭৯ ॥ এইম নানারগে 

সে রাত্রি বঞ্চিয়া। গ্রভাতে.চপিল। মঙ্গল অ।রতি দেখিয়া ॥ ৮১ ॥ ভুষ- 

মেখর পথে যৈছে করিল গমন | বিস্ত।রি কিল তাহা! দস বৃন্দাবন ॥৮১ 

ফুমলপুর অ।গি ভাগানদী ন্লান কৈল। নিত্যা।নন্দ হাতে প্র দণু.ঘে 

ধরিল | ৮২ ॥ কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে । এথ| নিত্যা- 

নন্দ গড কৈল দগুভঙ্গে ॥ তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল তাসাইএ। 'ভক্ত- 

সঙ্গে অ। [ইল। ও গ্রভূ মছেশ দেখিঞ 0৮৩ জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ 

নি দণ্ড করি প্রোম নাচিতে লাগিল ॥ ৮৪ ॥ ভক্তগণ আদি 
০৯০৮০ শিপ ০০৯০০ শািশটিশ্পি শা শা ত ত লু -- ১টি শি শি ৮৮ 5 লাশটি] পিপি ৮ তি পি ০ 

্ ভ্যানন্দ প্রড় উলিগজান একাকার সির করিয়া ভক্তগণের সঙ্গে 

ঠারাঠারি অর্থাৎ নেত্রদ।রা ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯ ॥ 
মছ(গ্রভূ এইরূপে এ দাত্রি তথ।য় অবস্থিতিপুর্দক মঙ্গল আ়ত্রিক 

দর্শম নরিয়া ্/1তঠক।লে গমন করিলেন ॥ ৮০1 

অনন্তর ভূবনেশ্রর পথে ঘেরূপে গমন করিলেন, বুন্দাননদাসঠ।কুর 
তাহ বিস্ত।র করিয়া বর্ণণ করিয়াছেন 1 ৮১ 

 তপরে মহাপ্রভু কমলপুরে আগমনপুর্বক নিত্যাননের হস্তে নগ 

রাখিল। ভাগীনদীতে গিথ। [ন করিলেন ক্ষ ॥ ৮২ ॥ 
ত্ণন্তর.মহা প্রভু ভক্তগণমঙ্গে কপোতেশ্বর শিব দর্শন করিতে গমন 

স্থগিলে, এন্খ'নে নিত্যানন্দ দণ্ডভাগিয়া চিন খণ্ড করত ভাইয়া দিলেন 

কহ পর মহ্থাপ্রডূ-গন্তঙ্গে মহেশ দর্শন করিয়। আগমন করিলেন ॥৮৩ 

তৎপশ্চ:ৎ মহা গ্রভু জগন্নাথের মন্দির দর্শন ভাবাবিষ হইয়া দণ্- 
15৫5 শ্রণাম করত প্রেমে গ্ৃহ্য করিতে লাগিলেন ॥৮৪॥ 
ভগ ডাবামিউ হইয়! নৃত্য ও গান করিতে করিতে, গ্রেমাবিষ 

পপ সি 10111 6 ৩ স্পা | ৯৯পসীপািজত 7৮ শপ 

* ভাগীন্দী সম্প্রতি তগডভাঙগ| দামে বিখ]াত ॥ হি ঠ 
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পপি ০ পপ পা পাপী পপপিপাপাা পাপে পপ শিপ 

এ টিসি ৰ 

1 মদদ । ৫ পক্সিচ্ছেদ | ] জীচতন্যচরিতযুত | ১৬৫ 

৫৬ 
০২০০০১০০০০৩ 

পট সপ 

হল! ননে নাচে গায়। গ্রেম।বিব্ট গ্রভুসঙ্গে রাঁজমার্গে যায় ॥ ৮৫ঞ হাসে | 

নাচে কান্দে গ্রভু হুষ্কার গর্জন। তিন ক্রোশ পথ ছেল সহত্র যে।জন ॥ 

৮৬ চলিতে চলিতে আইলা আঠারনাল! | ভাহ! আগি গ্রাভু কিছু বাহ 

ৰ প্রকীশিল। ॥ নিত্যানন্দে প্রভূ কছে দেহ মোর দণ্ড। গিত্যানন্দ কহে 

দণ্ড টহল খণ্ড খণ্ড ॥৮৭ | গ্রেমাবেশে গড়িলে তৃমি তোমারে ধরিলু । 

ূ তোমা সহ গেই দণ্ড উপরে পড়িলু' ॥ ছুইজন।র তর দণ্ড খণ্ড খণ্ড 

| হল) গেইখণ্ড কাছা! পড়িল তাহা না ভী(নিল ॥ মোর অপরাণে 

(সোমার দণ্ড হিল খণ্ড । যেই যুক্ত হয় তার কর মোর দও | ৮৮ ॥ শুনি 

প্রভূ মনে কিছু ছুঃখ গ্রকাশিলা। ঈষৎ €জ্র!ধ. ন্যঞ্জি কিছু সবারে 

কছিল। ॥ নীলাচলে আনি অগা সবে হিত কৈল। | শবে দণ্ড ধন ছিল 
্ 

০ ০. ০৩: পি স্পীটি পি ২1০৮ পপ পাপা ৮ পিপিপি পি ঝ্পপস ক -7 

ূ ৮ সিসি শি 

প্রভুর মঙ্গে রাজপথ দিয়! ঘ।ইতে ল।গিলেন ॥ ৮৫ ॥ 

| মহাপ্রভু কখন হাঁগ্য, কখন ক্রন্দন ও কখন হুঙ্কার এবং কখন গর্জন 

করিতে করিতে য।ইন্তে লাগিলেন, তীহার সশ্বদ্ধে তিনক্রোশ পথ সহত্র 

যোজন হু্টয়। উঠিল ॥ | 252 

মহাপ্রভূ এইবূপে আগমন করিতে করিতে আঠারন।ল। পর্য্যন্ত ৷, 

অ।গমন করায় তাহার কিঝিৎ বাহ্জ্।ন হইল । তখন তিনি নিত্যা- 

নল্দকে কহিলেন, আমর দ& দ্বিউন, নিত্াানন্প কহিলেন দণ্ড খণ্ুখণ্ড 

হইয়াছে ॥ ৮৭ ॥ 
আপনি যখন প্রেমে মন্ত হইয়া গড়িতেছিলেন, তখন.,আপনাঁক 

ধারণ করায় আপনার সহিত্ত আমি ঘেই দণ্ডের উপরে পড়িয়|ছিলীম, 

তাহাতে ছুই জনের ভারে তেই দগ্ডখণ্ড খণ্ড হইয়। যায়, সেই খণ্ড যে 

কোথায় পড়িল, তাহা! আমি জানিতে পারি নাই, আমার অপরাধে, 

আপনার দণ্ড খণ্ড হইগাছে, ইহার যাহা উপযুক্ত হয়, তাহা আসায় গুতি 
দ€ড করুন ॥ ৮৮ ॥ ফি 8838 8 

প্রি. পা _._.. ছ 

০ উত্স 

০ 



£ 

।..%. 

('আ।গে। আমি সব পাছেযাব নাযাব তোমা গঙ্গে।৯৯॥ এত শুনি 

| এহেঁ। কেনে দণ্ড ভঙ্গে কেঁহ কেনে ভাঙ্গায়। ভাঙ্গ।ইফা কেনে রুদ্ধ 

টি  লশিপিস্টী শক 2 

20:5০54-2895225544258725525228595 দি টিসু 

। মু 

১৬৬ শ্ীচেতন্যচরিতামুত | . [মধ্য । £ পারচ্ছেদী। 

(ছল ছা ন্ রাখিল! ॥৮৯। তুমি গব বআগে য।হ ঈশ্বর দেখিতে | কিবা 

এ থপ ও | স্পা ৩০ শপ পা বা পি লা তপা ৭ ক ০ ৩ সস পা এ ৯ পপ ৭ ৯৯ ৭ ০ 

এপ পি, ০. পপ পা ৯০০১ ১০০০০৬৪ 
এ 

পি পপ কপসিপিজপপাছ ক ৩7 সি ৮ পা সপ আস ক: সি ২ সরা ৮ পতিত প্ি এ লন পি স্পপিপকশ ই 2 ক ০০০০৯ ০১৯ 

অ।মি আগে যাই ন! যান মছিতে ॥ ৯০ ॥ মুকুনপপন্ত কহে প্রত তুমি চল 

গু আগে চলিলা শীত্রগতি। বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি ॥ 

এই! ত দোষায় ॥ ৯২ ॥ দগুভঙ্গলীল! এই পরমগভীর। সেই বুষে 

হর পদে যার ভক্তি ধীর ॥ ৯৩॥ ব্রহ্গণাদেব গে।পালের মহিম। এই 

ধন্য। নিত]নন্দ বক্তা যার ভৌত। চৈতন্য ॥ শদ্ধাধুক্ত হএঞ। শুন 
০ সি শপ ৮ শিিশিি টি পাস পাতার 

এই কথ! শুনিয়া | প্রস মনে কিছু ছুঃখ গ্রক।শ করনত ঈষং জ্োধ 
কণিয়। সকলকে কছিলেন, তে।মর। মকল আঁকে নীল।চলে আনিয়। 

আমর এই হিত করিল! যে, আমার একমাত্র ধন দণ্ড, ছিল, তাছাও 
র|থিলা না ॥ ৮৯ ॥ 

তে।মর! ঘকল জগন্ন।থ দেখিতে আগে 'যাঁও, ফি অ।মি আগে 

য।ই, তোমাদের নহিত গা।মি গমন করিব না ॥ ৯০ ॥ 
তখন মুকুন্দ দন কহিলেন, গ্রহো ! আপনি আগ্রে গমন করুন, 

অমর! সকলে গশ্চাৎ ফাইব, অ।পন।র সঙ্গে গমন করিব ন| ॥ ৯৯ ॥ 

এই কথা শুনিয়। মহাপ্রভু ভ্রতগতিতে অথে £মন করিলেন। 
১! নিত্যনন্দ কেন দণ্ড ভাঙ্গেন এবং মহা গ্রভুই বা কেন দণ্ড ভাঙগান ও দণ্ড 

1 ভাঙ্গাইয়াই যা কেন নিত্যানদ্দকে দে'ফ দেন, দুই প্রভুর এই অভিপ্রায় 

| কেহই বুঝিতে পারিল না ॥ ৯২॥ 

এই দণ্ডভঙ্গলীল। গরমগভীর, দুই জনের পে ধাহার তক্তি আঁছে, 
| সেই ধীর ব্যক্তিই বুঝিতে-ঈমর্থ হয়েন ॥ ৯৩ ॥ 

ত্রঙ্গণ্যদেব'গেপ।লের এই মহিম। অতি আশ্চর্য্য, যেত্তে নিত্য।নন্দ 
ইহার বন্তা ও চৈতন্যদেব শ্রোতা, অতএব ছে তক্তগণ! জাপনার 

পপপসপাসপহ্পপপপপোস্প্প 1 পপ শিহিটোিশি শী শীশশী ীশশী শশা 



্ টি: শি শতি শাসসপস্লপপউসপাপপপ্প সা এ ৮ | 

রঃ চি টিসি ॥ 

্ । মধ্য । ৫ পরিচ্ছেদ |] শ্ীচৈতন্যটরিতাস্থত। ১৬৭ 

| মর্রতক্তগণ । অটিরাতে পরবে কৃষঃচৈ ্রন্যচরণ |: ৯৪ ॥. রীন্ূপ ধুনাথ 
পদে যর আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কথে কুদস ॥ ৯৫ ॥ 
8 %॥. ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বতে মধ্যখণ্ডে সাক্ষিগোপালচরিত- 
বর্ণনং নাম পঞ্চম$ পরিচ্ছেদঃ ॥ *॥৫0%॥ | 

. 

॥& ॥ . ইতি. মধ্াখণ্ডে পঞ্চম: পরিচ্ছেদ 8 ++ 
পট লাশ পশিশাীসপপপীপশ শাস্তি শি শপ পিপিপি 

্ স্পা সপ পি 

শ্রদ্ধাযুনত' হইয়া শ্রবণ করুন, অচির কালের মধ্যে প্ীকৃফচৈতন্যের চরণা- | 
রবিন্দ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৯৪ ॥ | ূ 

শ্ীরূপ ও রথুনাথের পাদপন্মে আশ! করিয়া প্রীকৃষ্ণদান এই টগন্য- 

টি কছিতেছেন ॥ ৯৫ ॥ | চা 

1॥% 1 ইতি শ্রীচৈতন্যচরিভায়তে মধ্যখণ্ডে ্রীরামনারা রণ ষিধা- | 

রতুরুত চৈতন্যচরিতাম্বতটিপ্ননীতে দাক্ষিগোপালচরিত বর্ণন নাম গঞ্চম 
সিডার ॥% | ৫0 ফর ॥ 

| ২২]. 



শ্ীটৈতচরিতা্ত। | 008 
| মধ্যলীল! | ৃ 

ষ$; পরিচ্ছেদ; 

নৌ তং গোরচন্দ্ং যঃ কৃতককিকণি।শয়ং | | 
: সা্বুভৌমং সর্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরত ॥ ১॥ | 

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াবৈতচন্দ্র জয় গোরতক্ররম্দ 
॥২॥ আবেশে চলিল। প্রভু জগন্নাথমল্দিরে | জগন্নাথ দেখি প্রেমে । 

হুইল! অস্থিরে জগন্ন!থ আলিগিতে চলিলা ধাইঞা। মন্দিরে পড়িল। | 
1 প্রেমে আবিউ হই? ৩ ॥ দৈবে সার্বভৌম তাহা করেন -দর্শন। | 

নৌমীতি। তং গৌরচন্ত্রং নৌমি নমন্বাক়্ং করোসীতার্থ। ষঃ গৌরচ্্রঃ সার্বভৌমং 

তদাখ্যানং ভটটাচার্ধাং ওিতৃমানং ভক্তিনিপুণং আচর়ৎ আচরিতবান। কথভুতং সীর্ 
€ভীমং কুহুক্ককক শশয়ং কুতকে শান্ত্বাদগ্রবাদে ককর্শিং কঠিনং আশম়ং মানসং ষসা তং। 

'গোৌরচন্ত্রঃ কথভ্ৃতঃ সর্বাভূম] সর্বব্াপকঃ সুত্রে মশিগণা ইৰ ॥ ১ ॥ 
৯ ৯ এ+ 

"যিনি কৃত অর্থাৎ শাস্ত্রের বাদ গ্রবদাদি বিষয়ে কঠিনচিন্ সার্্ঘ- | 
ভৌমকে ভক্তিভূমা অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ভক্তিম!ন্ করিয়াছেন, গেই 
সর্ধবব্যাপক গৌরচন্জ্রকে নমস্কার করি ॥ ১॥ 
.. গোঁরচজ্দ্রের জয় হউক জয় হউক, প্রীনিত্যানন্দেয় জয় হউক, গ্্রী- 
অদ্বৈতচন্্র ও গৌরভক্তবৃন্দের জয় হউক ॥২॥ 

অনস্তর মহাপ্রভু ভাবাবেশে জগন্নাথের মন্দিরে গমনপুর্র্বক জগ- 
ম!থ দর্শন করিয়া প্রেমে অস্থির হইলেন এবং জগন্ন'থদেবকে আলিঙ্গন 
করিতে দ্রুত পদসঞ্চারে গমন' করত প্রেমে আবিষ্ট হইয়া মন্দির মধ্যে | 

| পতিত হইলেন ॥ ৩। : 

[1 দৈববশতঃ লার্বভৌমের তাহা দৃষ্টিগোচর হয়, পড়িছ। অর্থাৎ প্রহরি 
০ ছু 

নত ূ 



| মধ্য। ৬ পরিচ্ছেদ । ] শীত্কার | ১৬৯ 

শব এপস. পা 

ূ 

মধ্যে উপায় চিন্তা করিলেন ॥ ৫॥ 

১ 

সি ঃ ভুল সাজতে 

৬» পপি পাতি শী? পাপা ০৮ জাজ 4 ক পতি তি ্পি টি টিশিশী শষ শি পতি পপি শশ পপ শীসিশিশীশিসপীা শি নী ্ 
ক 

পপ পাপা 

পড়িছ। মার়িতে তেঁছে। কৈল নিবারণ ॥ ৪॥ প্রভুর ননদ আর. 
প্রেমের বিকাঠী। দেখি লাব্ধতৌম হৈল! বিস্মিত অপার॥ বহুক্ষণ 
ছেতন নছ্থে ভোগের কাল হৈল। সার্দ্বভৌম মনে তবে উপায়, | 
চিন্তিল ॥৫॥ খিষ/ পড়িছ। দ্বারে প্রভু নিল বহ ই! | ঘরে আনি পবিত্র 

স্থানে, থুইল . শে।য়াইঞ! ॥৬॥ শ্বাস প্রশ্থাস নাছি উদর স্পন্দন 
দেখিঞা] চিন্তিত্ত হৈল ভট্রচারধ্যের মন ॥ সুক্ষ তূলা,আনি নাল! 
অগ্রেতে ধরিল। ঈষৎ চলয়ে তৃলা দেখি ধৈর্য্য হেল ॥ ৭ বলি ভা 
চার্ধ্য মনে করেন বিচার। এই কৃঞ্চমহাপ্রেষের লাত্বিক বিকার ॥ 

সুদীপ সাত্বিক এই নাম প্রলয় । নিত্যসিত্ধ ভক্তে সে দাও ভব 
শপ সপ পাপা 

৷ পাগা সকল তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলে, তিনি তাহ।দিগকে নিবা- 

রণ করিলেন ॥ ৪ ॥ 

মহা প্রভুর সৌন্দর্য ও প্রেমের বিকার লঙ্গর্শনে সর্বভৌম ক্মপরি- | 
নীম বিশ্রিত হইলেন, মহাগ্রন্ডু বহুক্ষণ পর্ধ্যস্ত যখন চেতন হইলেন না 
অগন্প।থদেবের ভোগের কাল উপস্থিত হইলে, তখন সার্বভৌম মনো” 

শিষ। ও পড়িছা অর্থাৎ এহরি গাঁগু!গণদ্বারা ধহন. করাইয়। আপ- |. 
নার গৃহে আনয়নপুর্ব্বক পবিত্র স্থানে শোয়াইয়া রাখিলেন। ৬॥ | 

মহাপ্রভুর শ্ব।স গ্রশ্থ।স নাই, উদর স্পন্দন হইতেছে, অবলে।কন, 
করিয় ভট্টাচার্ষ্যের' মন চিন্ত।কুল হইল। অনস্তর তিনি সুক্ষ ডুল!: 
আনয়ন করিয়া! নাসিকার অঙ্ে ধরিলে, যখন এঁ তুলা ঈীমৎ চঞ্চল হইতে 
লাগিল, তখন তাহার ধৈর্ধ্যাবপন্থন হইল ॥ ৭ ॥ 

ভট্টাচার্য্য বসিয়া মনোমধ্যে বিচ।র করিলেন, ইহাই কৃষ্ণবিষয়ক 
প্রেমের সত্বিক বিকার। সুদ্দীপ্ত * মারিন্কাতে ইহাকে প্রলয় ণ' 

গরধইিক » _.. __ পপ -০ পাত ০ পিপিপাসপজল 

ক অথ হদীপ্ত ॥ রা 

_ ভকিরসাম্বতপিস্কুর দক্ষিণবিাগে ৩ লহরীর ৪৭ জঞ্ষে। 
ৃঁ 

সুই. ৬ কুটি. - পিস ০ ৭ 4 



৭ 

১৭০ ্তগ্গিতাত | [মগ্য। ৬ পিচে 
সি 

পি শপ ৬১ সী পা 

হয ॥ অধিরূঢ ভাব যর তার এ বিকার ॥ মনুষ্যের (দেহে দেখি বড়. 

চমৎকার ॥ ৮ ॥ এত চিন্তি তা অ।ছেন বমিঞ| | জত্যানন্দাদি 

্িং হারে মিলিল। আসিঞ। ॥ ৯ তাহ শুনে লোক কহে অন্যেন্যে, 

বাত্ত। এক, মঙ্যাসী আলি দেখি জুগমাথ । মুচ্ছিত- হইণা এচেতন না. 

কছে, মিতালি তক্তে সুদ্দীপ্ত তাব 'হয়। এই সৃদ্দীপ্ত ভাব ধর 
তাষের.বিক।র মুনুষ্যদেহে দে থর্তেছি, ইহ। বড় আশ্চর্য ত॥৮॥ 

এই চিত্ত! করিয়া যখন ভট্টাচার্য বসিয়া আ(ছন), এমন ময় নিত্যা- 
নন্দ অ।সিষা নিংছঘারে মিলিত হইলেন 1৯ ॥ ঠা. 

স্তথায় লোক সকল পরম্পর ধলিতেছিল, একজন নয সী: আগগন, 

করিয়।ছেন, তিনি জগন্নাথ দর্শন করিয়। মুচ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন 

। 
ূ 

তাহ।র শরীরে চেতনা নাই, সার্ধতৌম্ এ আস্থা তাহাতে ছে প্ 

এডি ডি রি 
রা 

ূ 
র্ 

. 1 

৮ 

ৰ 
|. 

| 
টু 

শসা পক পলা ৮ 

উদ্গীপ্রা এব সুদীপ্ত! মহাভাবে ভবস্থার্সী। 

সর্ব এব পরাং কোটী: সংস্বিক। যত্ত বিভ্রতি | রি? এ 

অন্যার্থঃ। স্বভাব সমূ মহা ভ।ধে পরম উৎকর্ষ ধারণ করে, অকারণ উদ্দীপ্ত ও? 

সধলই মহাভাবে সুদী হয়। রি 
,: 1 প্রলয় যথা এ গ্রকরপের ৩৬ অস্কে ॥ ..' 

প্রলয়ঃ সুখ; খাতাাং চেষ্টাভাননিরাকঞ্ি। 

অব্রান্থভাবাঃ কখিহা মহীনিপতনাদর: ॥ ৃ 
অসাথিঃ। শুখছখনিবদ্ধন চে! ও জাঁনশুন্যের ? নাম ্রীণয়। এই এর, সি £ন 

প্রভৃতি আঙাব নি প্রকাশ পাইদা থাকে ॥ | 
|... তথ অধিরঢ় । ৃ 

না এর স্থু/রিভাৰ প্রকরণে, ১১৩ অস্কে যথ। ॥ 

রঁলেক্তেভোৎ্নুভাবেভযঃ কামপ]প1 বিপিষ্টতীং 1১: 

. পোপ শি সি শশী 

€. 

সে পি 

যত্ত্রা্ুভাবা দৃপান্তে সোহধিক্ট়ে। নিগদাতে | ১ ৮: সা 

অয়থঃ | ধাইাতে (১১৪ অঙ্ক ধা) বাহারি, অনুভব বিশেষ দশ! গাধা হয়, 

ডে তাহাকে অধিরূ বলে ॥ মিরর রানার চে রী ৪ 

্ এরা জর ঃ ১ ০ চি.) 2 বট ১2 ; $ ৪৪ ক 
$. 

: ৮ ১১৪: বু 
২ ১ 
তি রি ্ ৭ 4 
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ূ ৬ পরিচ্ছেদ | আ্ীচৈতনাচরিতামত |. ১৭১ 
ক রর চ্ 

- পপ 

রি ১০০১ কর ০০ পপি সপাপি পনি পা ০০ আপি পিপিপি ৬২২৭ ০৮447 পিপিপি পর পাপা পপ পা হা -৯৯-৯৮- জ যি ন এ 

1 টা পু . হাট, দ 

রা ১৯৮7০ রং ৪৯ 15 

্ে উনি সারে রি 

টি নিন 2 রন তত 

হয় শরীরে | সার্বভৌম তৈছে তারে লঞা গেলা ঘরে ॥ ১০1 | শুনি 

বে জ।নিল এই মহাগ্রভূর কার্য । হেম কলে আইলা তথা গোঁপী- 
নাখ।চা্ধ ॥ ১১ ॥ নদীয়া নিবাঁদি বিশারদের জ।মাতা | মহাগ্রভূর ভক 

তেঁহ-প্রভু তত্বজ্ব।(ত।খ ১২ ॥' মুকুন্দ সহ্িত পূর্ব জাছে পরিচম। মুকুন্ন 

্ দেখিঞ। উ।র হুইল বিশ্ময়.॥১৩। মুকুন্দ তাহারে দেখি কফৈল। নমস্ব।য় |. 

ঠেছো অ!লিপিয়! পুছে গাডুর সম।চার ॥-১৪ ॥ মুকুন্দ কহে গ্রতুর ইহ! 
: হৈল.আগমনে । আ।মি সব ভা।সিয়।ছি সহাপ্রভূর সনে ॥-১৫ ॥ নিত্যানঙ্গ 

ৰ গেসাঞ্ঃিরে আধ কৈল নমস্কার । সবে মেলি গুছে গ্রডুর বার্ত। আর' 

| 

ূ 
| 

র 
| 

1 

| 
| 

ৰ 

৮ 22257878588 লি 2 ০৯৮25 এ রি ০০ নে 7. 

4 

1 

1 

] 
লইয়! গিগ।ছেন) এই সমুপায় কথ। নিত্যনন্দের কর্ণগোচর হইল ॥$5। 

1. €লোক লকল শুনিয়। জানিতে থাগিল, ইহ। মহা গরুর কার্ধ্য, ইতি- | 
মধ্যে তথায় ৫গ।পীনাখ।চর্যা আলিয়। উপস্থিত হইলেন ॥ ১১৭. 

| “ইনি লবন্ধীপনিব।পী বিশ।রাদের জ।মধতা) ৮৪৮৭ ভজ্ এবং ৪ 
প্রভূর তত্ব পরিত্ত(ভ ছিলেন ॥ ১২ ॥ ূ 

মুকুন্দের সহিত পুর্ধে ইই।র টার ছিল, মুকশকে দেখি! ক্ষ শ. 

হইলেন ১1 
ূ অনন্তর মুকুল্দ লটারী নী প্রণাম নিক এনং * 

নাররপারা আশি্ন করি মা মাগার দিজাল। ফি 
লেন ॥ ১৪ ॥ | 

তখন মুকুদ্দ কফিলেন) - এস্থ।নে এভুর আগমন, ন হইগে,। আঙিনা 
সকলে মহাপ্রভুর সঙ্গে আগিয়।ছি ॥১৫॥ 7 7 তত ভাত 

তখপরেনিত্যানন্দ প্রভু জ্গচার্ধ্যকে নমর্কারি করিয়া সকলে নিদি- 

নড়ে পুনর্ববার 8 বার্ত। জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন-॥ 5৬ | 

| 
ৰ 
| 
ৃ 

হি 

আপ পাস আপ্পী”  প০ শী শ্টীিক্প শি শত 



1 ১৭২. ভ্ীচৈতন্যচরিতান্বত। [ মধ্য। ৬ পারচ্ছেদ। 

সা পি্পিশিপী কিল ২ ২ শাপিশপী শিট? তাত তিক তি আপা তত পপ 

বার ॥ ১৬॥ মুকুণ্দ কথে মহা প্রভু সমান করিরা। নীল।চল আইলা 
নঙ্গে আম। লব! লৈয় ॥ ১৭ ॥ আসা লবাছাড়ি আগে গেলা দরণনে | 

আমি সব পাছে আইলাও তার অন্বেষণে ॥ ১৮॥ আন্যোহন্য লৌকেমী | 
মুখে যে কথা শুনিল। সার্বভৌম ঘরে অভ়ু অনুমান কৈল ॥১৯] ঈশ্বর | 
দর্শনে গ্রাড় প্রেমে অচেতন | সার্বতোৌম লঞ। গেলা আপন ভবন ॥২$॥- 

তোমার গিলনে মোর যবে হৈল মন। দৈবে দেই ক্ষণে গ।ইল তোম।র 

দর্শন $২১।॥ চল সবে সাই সার্ববভৌমের ভবন । গ্রড়ু দেখি পাছে,করিব | 

ঈশবয় দর্শন ॥ ২২ ॥ এত শুনি গোপীনাথ সবাকে লইঞ।। সার্দিভৌষ 

৮ ৮৯ স্মিত পে ০ শপ ০ পাশপাশি পিস পপি পাপা পিসি 

মুকুদ্দ কছিলেন, মহাপ্রভু মান গ্রহুণপূর্ধবক আমাদিগকে সঙ্গে 

ল্ট্য়! নীলচলে আগমন করিয়ছেন ॥ ১৭ ॥ 

;.. মহপ্রু আস!দিগকে ত্যাগ করিঘ! অগ্রে বার গমন | 

করিলেন, আময়। সকল পশ্চ।ৎ তাঁর অন্বেষণ করিতে আলিয়াছি॥১৮। 

অন্যান্য লোকের মুখে ঘে কথা শুনিল।ম, তাহাতে অনুমান হইল 

মহাপ্রভু সার্রবভৌমের গৃঁছে আগমন করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥ | 
মহা প্রভু জগন্ন।থদর্শন করিয়া প্রেমে অচেতন হুইলে,' সান 

উহাকে অ।পনার গৃহে লইয়! আলিয়!ছেন ॥ ২০॥ | 

কোমর লথ্তি মিপিত হঙ্টীতে যখন আমার মন হুইল, দন ূ 

জমে তখনই তোমায় দর্শন প্রাপ্ত হইলাম ॥ ২১॥ 

.. চল সকলে নার্যভৌমের গৃহে গমন করি, অগ্রে গিয। প্রুকে দেখি, 
পল্ঠ1ৎ জগন।থ দর্শন করিধ ॥ ২২।॥ ্ 

আই কথ শুনিষ্না সে।পীন!থ হুষ্টচিত্তে সকলকে সঙ্গে রে সক | 

দের গৃহে গদ্গ করিলেন. ॥ ২৩৪ | 
সা রি 



্ঢ। 
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| পু রি 5 

| ম্ধ্যু | ৬ গরিচ্ছেদ। ] জ্ীচেতন্যচরিত।মুত | | বা চীন 
পাপে শী লী আপি» ৯ শপ ০ তা ২স্পিত এ পা শপ শি ১ এ স্্ে্ীশা শিশিরে পাপী তি পপ পি পা সিস্পীপিপপী শী পক শপ িশিশশ্” শি শপ 

সপে সী” +৫ বাজার 

. গেলা হ্রমিত হ্ঞা ॥২০॥: সার্বভৌম স্থ।নে য।ঞ গ্রভুরে দেখিল | 
গ্রতু দেখি আ.চার্ষেন ছুঃখ হর্ষ হৈল॥ ২৪॥ সা্ধতৌমে জানাঞ! সব 
ৃ নিল অভ্যন্তরে! নিত্যানন্দ গে।সাঞ্িরে তেঁহ কৈল নমস্কারে ॥ সয! 
৷ বহিত যথাযোগ্য করিল মিলন | প্রভু দেখি সবার হৈল ছুঃখ হ্্ধ মন ॥ 
| ২৫॥ মার্ববভৌম পাঠাইল মবাকে দর্শন করিতে | চন্গানেশ্বর নিজ পুত্র 
| দিল লবার পথে ॥ ২৬ ॥ জগন্নাথ দেখি সবার হইল আনন্দ। ত।বেতে 
অবশ হেলা প্রভু নিত্যানন্দ ॥২৭। লধে মেলি ধরি ভরে হুশ্থির করিল | 
ঈশ্বর সেবক মাল! প্রসাদ আনি দিল ॥ ২৮॥ প্রসাদ পাইঞ1 মষে আন- 
ন্দিত মনে। পুনরপি শীঘ্র আইলা 1 মহা প্রভুর স্থানে ॥ ২৯ উচ্চ করি 

সোপ স্পা 
০০ 

সপ পাস ০ শি শি শী সি 2 ০১ লি শা ততো পাশপাশি উর 

| - অনন্তর সার্বধভৌমের স্থানে গি প্রভুকে দর্শন করিলেন, প্রভূুকে 
৷ দেখিয়া আচার্ষ্যেরে দুঃখ ও হর্ষে|দয় হইল ॥ ২৪ ॥ 
| অদনস্তর সারব্বভৌমকে জানাইয়। সঙ্গিজন সকলকে গৃহমধ্ো লইয়া 
গেলেন, সার্বভৌম নিত্যনম্কে দেখিয়া নমস্কার করিলেন, তৎপরে 
সকলের সহিত যথাযোগ্য মিলিত হইলেন, পশ্চাৎ প্রভুকে দর্শন করিয়া 

| সকলের মনোমধ্যে ছুংখ ও হর্ষোদয় হইল ॥ ২৫॥ 
তদনস্তর সার্বভৌম আপনার পুর চন্দনেখরকে মঙ্গে দিয়! লকলকে 

ূ জগম।থ দর্শনে প্রেরণ করিলেন । ২৬ ॥ 
[জগন্নাথ দর্শন করিয়! সকলের আনন্দোময় হইল এবং প্রভুবর নিত্য।- 

নন্দ ভাবে অবশ হুইয়! পড়িলেন ॥ ২৭ ॥ | 
তখন লকলে মিলিত হইয়।-নিত্যানন্পকে ধারণপূর্ণাক' স্থির করি- 

লেন এবং জগমাথের সেবক মালাপ্রসাদ আনয়ন করিয়া 2 করি- ৰ 
লেন 1২৮॥ | 

অনস্তর, প্রলাদ প্রংণ্ড হইয়। সকলের চিত্ত আনন্দিত হুইল, ডা ূ 
টন শীঘ্র সির্চির নিকট আগমন করিলেন ॥ ২৯ ॥. 



ঠা ১৭৪.  শীচৈতন্যচরিত। মৃত 1] [মধ্য। ৬ খরিচ্ছেদ। | 

করে | নামননীর্তন। | তৃতীয় এরহরে থুতু চেতন ॥ ॥ ৩০ | সকার করিয়া 

উঠে হরি হরি বলি। আলপ্দে নার্ধভৌম নৈল গ্রভুর পদধূলি ॥ ৩১ ॥ 

সার্বভৌম কছে শীত্করহ মধ্য|হৃ। মুঞ্রিঃ দিব জাজি ভিক্ষ| মহা প্রস্া 

নম ৩২। সমুদ্রক্সান করি মহা প্রভূ শীত্র আইলা। চরণ পাখালি প্রভু | 

আসনে বলিল! 19৩1 বহুত প্রণাদ গার্বাভৌঙগ আনাইলা ' তবে মহাপ্রভু 

খে ভোজন করিলা ॥ ৩৪ ॥ সুবর্ণ থালির অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন। ভক্তগণ 

গে গড়ু করেন ভোজন ॥ সার্বাচ ভীম পরিবেশন করেন, আপনে । প্রভু 

কছে মোরে দেই লাফর! ব্ঞ্জ,ন ॥ পিঠা গানা দেহ তুমি ইহা সবা- 

কারে | তবে ভট্টাচার্য্য কছে বুড়ি ছুই করে ॥ ৩৫ ॥ জগম্াথ কৈছে 

_ তৎপরে মকলে উচ্চম্বরে নামসন্ীর্ভন করিতে পিরারসিড 

মহাপ্রডুর চৈতন্য হইল ॥ ৩০ ॥ 

তদনস্তর হুঙ্কার পূর্বক হরি হগি বলিয়। গাঁজোথান করিলে সর্ব, 

ভৌম আনন্দে মহাপ্রভুর চরণপুলি গ্রহ করিলেন ॥ ৩১। 

এবং কছিলেন, গ্রে! ! গীঘ মধ্যাঙ্ছ করুন, আজি আমি আপ- 

নাঁকফে মহাগ্রপাদ অস ভিক্ষা দিব ॥ ৩২ ॥ 

এই কথা শুনিয। মহাপ্রভু সমুদ্রে খন করত শী আগমন 

পাদগ্রক্ষাণন করিয়া! আসনে উপবেশন করিলেন ॥ ৩৩ ॥ ১.8 8 

অনস্তর সার্বভৌম আনেক এসাদ, আনয়ন করিয়া অর্পণ কলে 

মহ। প্রভু সুখে ভোজন করিতে লাগিলেন | ৩৪ ॥ | পা 

ুবর্ণপাত্রেপ্প অঙ্গ এবং উত্তম ব্যঞ্জন ভক্তগণ সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন ূ 

কঙ্লিতেছেন, সার্ববভৌম নিজে পরিবেশন করিতে লাগিলেন, মহাপ্রভু. 

কছিলেন, আপনি আমাকে লাফর। ব্যঞ্জন দিউন, আর এই যক্ল ভক্ত 

1 গণকে পিঠ। পান] অর্পণ করুন) এই. কথা ওশিয়্ চাদ 0 যোড়ছে 

ূ 1 ফহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ 27225) হে 
। ত - ৪:74 

/ . 

5 নি ক 
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রি 



| ঙ্য। ৬ পরিচ্ছেদ।] জীচৈতনাচরিতাসৃত। 

কাদিয।ছেন ভোজন. আজি লব মহাপ্রস।দ কর আবম্বাদন॥ এ ঘি 
পিঠ। পানা লব খাওয়াইল। ভিক্ষ। করাই] আচমন করাইল ॥ আত 

মার্গিগেলা গে।গীনাথাচার্ধ, লঞ্চা। প্রভুর নিকট আইলা ভোর্জন 
করিএা ॥ 5৭ ॥ নমো! মারায়ণ বপি নমস্কার কৈল। কৃষে। মঠিরস্ত সপি 
গোমাপ্রি কহিল ॥ ৩৮1 শুনি লার্বাভৌম মনে বিচর করিল। মন্গ্যামী 
এক্ঠে। বচনে জলিল ॥ ০৯ 7 গে!পীনগ আচার্যযকে কহে সার্বভৌম । 
গোপাঞ্রির জানিতে চাহি কীহ! পুর্গাশ্রম ॥৪৯॥ খ্েপীনাথ জাগার] 
কহে নবনীণে ঘর | জগন্নাথ নাম পদবী শিখর. পুরন্দন ॥ বিশ্বতর নাস রি 

ইহার তীর ইছে। পুজ। নী”্থম্বর চক্রবন্তির হয়েন দৌহিত্র ॥ ৪১ &. 
০০ পপ ০৯: থাপ ১৭... 2৭ পপ ৩১ এপ ০ 20 পাপিস্টীতাশি পপ পিশাশীলপিশ পাশা পিসি ১০ শিপ্ ৮০-০০৮ পীিপপ্  এাক ৯১ 

প্রত্বো ! জগন্ন।ণ কিরূপ ভোজন লরিযাছেন, তাদ্য এই স্কল 

মহপ্রমাদ আহ্বাদন করুন| এই বলিয়া সমুদায় পিঠা! পান। ভে(জন 

করাইয়া! ভিক্ষ। সমাগনপূর্িক্ আচমন কর।ইলেন ॥ ৩৬ ॥ 

অনস্তর সার্ধাভোৌম আজ্ঞ! প্রার্থন। পুরংসর গোপীনাগাচার্ধ্যকে ল্য! | 
তে।জন করত পুনর্ণার গরভুর নিকট আগমন করিলেন ॥ ৩৭1 ৃ 

এবং “নমো ন।রায়ণ” বলিয়া গ্রভূকে নমস্কার করিলেন, মহগড় 

“কৃষেের মতিরন্তুপ অর্াৎ আপনার কৃষেে মতি হউক, এই বাক্য প্রয়েগ 

করিলেন ॥ ৩৮ ॥ | | 

নার্ধভৌম এই কথা শুনিয়া মনোমধ্যে গিচর করিলেন, ইহার 

বাক্যে জানিতে পারিলাম ইনি বৈষঃব সন্গ্যামী হইবেন ॥ ৩৯ ॥ 
তৎপরে সার্বভৌম গোপীন।থ আচার্ধ্যকে কহিলেন, গোশ্ব।মির 

পুর্বাশ্রম কোথায় ছিল, জানিতে ইচ্ছ। করি ॥ ৩০ ॥ 
গোণীনাথ আগার্য কিলেন, নবদীপে গৃহ, জগন্ন!খ ন'গ, পদবী 
মিশর পু্শ্র একজন ছিলেন, ইনি তাহার পুজ, ইহার নাম বিশ্বস্তর, 

্ ৮ ূ প্ইি 
শত 

ব + 
শ নস, চে & 
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শু ১৭৬ গচৈতচ্ঘচরিতা যত । (মধ্য । ৬ এ 1 
রর ক 

৫ 

সার্বভৌম কহে নীনাহরব | বিশ।রদের ্াধ্যামী রা জর 
1 খতি ॥ নিশ্র পুরন্দর তারগান্য হেন জানি। পিতার সম্থদ্ধে ঠেহাকে: 
ৃ  পুজ্য অ।মি মানি ॥৪২॥ নদীয়। ঘন্বস্থে লার্বভৌস তু হৈলা। শীত হঞ। 
খোসঞ্িরে কথিতে লাগিল! 1৪৩॥ সহজেই পৃজ্য তুমি আরেত মন্নযাল।, 

অতএব জানিহ তুমি আমি নিজদাম ॥88॥ শুনি মহাপ্রভু কৈল রবি, 

স্মরণ । ত্টাচার্ধ্যে কে কিছু বিনয় বচন ॥ ৪৫ ॥ তুি জগদগূরু শর্বব- 
1 লোক-হিতকর্ত।। বেদান্ত পড়াউ শুন।ও সম্ন্যাপির উপবর্তা ॥ অমি 

4 ঝাপক সম্্য।মী ভাল মন্দ নাহ জানি। তাথার আশ্রম লৈল গুরু করি 

| ইনি নীলার চক্রবর্তির দৌহিত্র ॥ ৪১ ॥ 
এই কথ! শুনিয়ু। সার্বভৌম কহিলেন, নীলাশ্বর চদা বিশ।র- 

দের সমাধ্যায়ী অর্থাৎ এক গুরুর নিকট উভয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহার এই খ্যাতি আছে, গিশ্রপুরম্দর নীলাশ্বর চক্রবর্তির মহামান্য 

(ইহ! অবগত আছি, পিতার মন্বন্দে আগি ছুই জনকে মহামান্য 'কগিয়। 
থ।কি ॥ ৪২॥ 

গে যাহ। হউক, নদীয়। সম্বন্ধে মার্দান্টোম টা হইলেন এবং প্রীত 
হইয় গোম্বমিকে কহিতে লাগিলেন ॥ 8৪৩ ॥ 

ছ|পণি স্বভাবতই পুজা, তাহাতে আবার সম্স্য!নী, অতএব অপনি 

অংম।কে নিজ দন ধরা জানিবেন ॥ ৮৪ ॥ | 

মহাপগ্রতু এই কথ| শুনি] পিহুঃক্সরণপুর্দিক বিনয় গহক।রে আচ. 
| : ধ্যকে কিপিৎ কহিতে ল।গিলেনু ॥ ৪৫ | 

| অ1গনি ভাগৎ গুরু, সকল লে।কের হিতকর্তী, বেদান্ত পড়ান এব |. 
| শ্রবণ করান ও আপান সন্ন্যাসর উপকারী, আমি বাঁলক সম্যাদী, 
তল মা ঝিছুই জানি না, গুরু বুদ্ধিতে আপনকার আর্রয় লই- 

* 
৫ 2৯, 



চে ষ্ঠ হি পনর, র্ র্ 

রখ সহী 

বা 5 

তত শি 

মধ্য । ৬ পরিচ্ছেদ। ] শ্ীচৈতম্যচরিতামৃত | ১৭৭ 

ম।নি ॥৪৬| তোমার সঙ্গ লাগি মোর এখা আগমন । সর্ণগ্রকারে করিষে 

তুমি অমার গালন ॥ আজি আমার হৈয়াছিল বড়ই বিপত্তি। তাহ! হৈতে 
কৈলে তুমি আমার অব্যাহতি ॥ ৪৭1 ভট্টাচার্য্য কহে একলে না যাই 
দর্শনে । ভাম।র পে যাইহ কিবা আমর কে।কযান ॥8৮॥ গড কহে 

মন্দির ভিতর কভু ন| যাইব | গর্ডুর পাছে রহি দর্শন করিব | ৪৯ | 

গোপীনাথ গ্রধে্যরে কছে মাহিেস | ভি গোগাঞ্জরে গঞ্জ! কধাইহ 

দর্শন ॥ আমারমাতৃষণ। গৃহ শির্শন স্থান । তীখা নাগা দেহ ক? শর্ব মদা- 

ধান ॥ ৫০ ॥ গোপীনাথ গন্ভু লঞ| উহ! বাগ।দল। জল জলপাত্র।দিক 

সমাধান কৈল ॥৫১॥ আর দিন গোপীন।থ প্রত স্থানে গিঞ। | শখেযখথান 
ঙ 

আস হিলি পাস 

ধ লাম ॥ ৪৬ ॥ | 

আ[পনকার লঙ্গ নিমিত্ত আমি এখানে আগমন করিয়।ছি, আপনি 
সর্ক প্রকার আমার প।লন করিবেন । আনি আমার বড় বিগৎ উপ- 
স্থিত হইয়।ছিল, তাহ। হইতে আপনি আমর পরিত্রাণ করিয়!ছেন ॥3৭ 

অনন্তর ভট্ট'চা্য্য কহিলন, আপনি একাবশ দর্শনে গমন করিবেন 

না, কমার সঙ্গে অথনা আমর শোকের মগ ঘাইবেন ॥ ৪৮ ॥ 

মহু!গ্রভূ কছিলেশ, তা।মি কখন মা্দগমধ্যে গমন করিব না, গরু- 

ড়ের পশ্51ৎ থাকিয়া দর্শণ কারব ॥৪৯॥ 

অনস্তর মার্বভোৌম গেপীনাথাচর্য/কে কছিলেন, তুম গোম্ব!মির 

সঙ্গ থাকিয়া! দর্শন করাইবা, আম।র মাতৃম্বপাঁর অর্থাৎ (মস: র্) গৃহ 

অতিনির্জন স্থ!ন, তথায় বাণ। দিয়! সমুদায় সমাধান কর ॥ ৫০ ॥ নর 

তথ্বন গোপীনাথ গুভুকে তথায় লইয়| টি য়া জল ও জলপা ব্রি ্ 
দি আ1তিথ্য সমাধান করলেন ॥ ৫১ ॥ 

তৎগরে- অন এর দিন গোপীনাথ প্রভুর নিকট গমন করি] 
& 

সি | 

ষ্ঠ 

র 



দরশন করাইল লএক। ॥ ৫. ॥-মুকুদ্দদত লএ০| আইলা মার্বভৌম স্থানে): 

দার্ববভৌম উ!রে কিছু বলিল. বচনে॥ ৫৩। গ্রববৃতি বিনীত সঙ্গী 

ট . প্রচৈতগচকিতাগুত। [মধ্য। ৬ পরিচ্ছেদ | 

। 
আকৃতে সুন্দর । আমার বন্থ প্রীতি হয় ইহার উপর ॥ কোন সম্প্রদায় পু 

মন্ন্যাস কৰিয়।ছেন গ্রহণ | কিক] নাম ইই।র শুনিতে হয় মন॥ ৫৪॥ | 

গো।শীনাথ কহে ইঙ্ার নাম প্রীকঞ্চচৈষ্ন্য। গুরু ইঙ্ার কেখব ভারতী, 

মহ!ধনা ॥ ৫৫ ॥ সার্দিভৌম কছে এই নাম সর্বেস্তগ। ভারতী সম্প্রদায়, | 

এইে। হয়েন মধাম ॥৫৬॥ গোপীনাথ কছে ইহার নাছি ব।হা। পেক্ষা | 

অতএব বড় ১ম করিল উপেক্ষ। ॥ ৫৭ ॥ জট কহে হার 

সাহাকে গ চাঙগে করত জগম্মাথদেবের শয্যে।খান দর্শন করাইলেন ॥ ৫২ ॥ 

অনন্ত মুকুন্ন দত্ত মহা গ্রভুকে সা্দিভোৌমের স্থান আনয়ন করিলে, : 

মার্ধভৌম গেপীনাথকে জিজ্'সা করিলেন ॥ ৫৩ ূ 
ইনি [বণীত-ম্বতাব, সম্রযামী) ইই।র আকার পরম হুচ্দর, ইহার 

ণ্র তি আমর অতিশয় গ্রাতি ইইতেছে | ইশি কোন্ সম্গ্রদায়ে সন্গ্যাম ূ 

এহণ করিয়াছেন এবং ইহার নাম ফি), আমার গুনিতে ইচ্ছ। হুই- 

তেছে ॥ ৫৪॥ . 

ূ 

ূ 1 
ূ 

সর্ভোমের এই কথ। শুনিয়। গোপীনাথ কহিলেন, ইই|র নাম 

সীবৃষ্ণচৈতনা, ইহার গুরুর নাম কেশব ভারতী, তিনি অতিশয় ধন্য 

ব্যক্তি ছয়েন ॥ ৫৫ ॥. 

সার্বভৌম কহিলেন, এই নাম সর্বশ্রেষ্ঠ, ভ।রী সম্প্রদায় হেতু. 

ইনি অধ্যম হয়েন ॥ ৫৬॥ 
গোপীনাথ কহিলেন, ইইর বাছা অপেক্ষা নাই, এঅন্য ড় সর 

রী দাঃ উপেক্ষা করিঘ!ছেন'॥ ৫৭ ॥ 

মর্জাতৌম কাহলেন, ইহার মস যৌধন বসা, রি প্রকারে 
টু ্ । টু 
তি 0 শি এ 
রি ৯ * 

্ 
জা ০০০০৩ ্ ? রর 



মধ্য । ৬ পরিচ্ছেঘ। ] পচেতন্যচরিতাষত। ১৭৯ 

প্রোড় যৌধন। কেগনে ন লক সধর্দ হইবে রক্ষণ ॥ দ্রঃ ইহারে আমি 
নেদান্ত শুনাইব। বৈরাগ্য মৈতমার্গে পরবেন করাইব ॥ কছেন যদদি 
পুনরপি যোগপট & দিঞ|| সংক্কার করিমে উত্তম মম্প্রদণা অ।নিএ 

॥ ৫৮ ॥ শুনি গোপীণাথ কুগুণ্নণৌহে ছুঃখী &েল। ক্িগাপীন।থাচ।্ধ্য 
ছু কহতে লাগিলা ॥৬৯॥ ভট্রাচা্ধ্য তুমি ইহার না জান মহিমা। 

ভগসন্ত! লক্ষণের ইহী,তই মীম ॥ তাহ।তে বিখা।ত ইই পরম ঈশ্বর। |. 
অজ স্থানে কিছু নহে বিচ্ছের গোচব ॥ ৬৯ শিলাগণ কাছে ঈশ্বর কহ | 
কোন্ গ্রম।ণে। আচার্ধা কহে নিদ্বদনুভব ঈশ্বর লক্ষণে ৬: ভ্টাচার্া 
পরার স্ ০৮৮ ৬. সত আর সপ 

৮০০ পপ? পো পপ, জপ ০ শিস নি জি পাপা? পাপী ৮4০ কাপ ও আও পপ পি গজ সিন ৭. 

সন্ন্যাসধর্মা রক্ষা! হইবে । আমি ইই।কে নিরশ্ুর বেদন্ত শব" |ফরাইন, 

আর নৈরাগ্য এবং অদ্বৈতমার্গে অর্থ।হ মমুদায় জগৎ একখাজ 

এই পথে গ্রলেশ করাইন | অ!র ঘ্দ ইনি বলেন, তাহা হইলে ইহাকে 
যোগপষ্ট অর্থাৎ পৃষ্ঠ ও জানুদ্রয়ের বন্ধন বলয়!কার হস্ত্র গরদানপু'নিক, 

উত্তম সম্শ্রাগায়ে নয়ন করিয়! ইহ(র সংক্ক।র ক্রাইব ॥ ৫৮॥ 

এই কথ! শুনয়। গোপীন।থ ও মুকুন্দ দুইজনে মহ।ছুঃখিত হইলেন। 
অনন্তর গোপীন।থ আচার্য কিছু কহিতে ল।গিলেন ॥ ৫৯ ॥. 

গেপীনাথ কহিলেন, ভট্র।চর্যা! আগনি ইহার কিছু মহিমা জ।নেন 

1 না, ভগবন্তরত্বক্ীগ লক্ষণের ইহাতেই শীম। হইয়।ছ। এজন্য ইনি পরম, 

ঈগুর বলিম়। বিখ/।ত হইয়াছেন, ইই।র ভগবন্তা লক্ষণ অঙ্ক ব্যক্তি স্থানে, 

প্রকাখ নাই, কিন্তু শ্ঠন্যক্তি সকাল ইহার মছিগ। ম্ববিদিত আছে ॥৬০ [ 
অই কথ।য় সার্্ঘ-তৌমের শিষ্যগণ কহিলেন, তুমি ইইক কোন্ 

ররর বাই, 
স্পা শী পিস পো 

* অণ যে।গপট্র। বখা_প্পুরাণে কাণ্ডিকণা হযে বিভীয়।ধ 1য় ও. 

পান, সমাযেগে বস্ত্র বলযবদৃরং । প রাসেই। ধা পতি ওদেব।গপষ্টকমিতি॥ | 

অপাাপঃ। দে বস্তরকে বল॥াক!র কণিয়। পৃঠ ও দানদ্য়ের রিত্টেনজগে খনন করা 

ৰা রি গ্রহ ব,ঠে উদ্ধঙগান ক'র॥ থাকিতে পারে, তাহার নম মোগসট ॥. রা, 

[৬০ 



১৮১ শ্রীচৈতন্যরিতায়ত। [মধ্য। $পরিচ্ছে || 

কহ ঈশ্বর তত্ব ম।ধি অনুমানে খা। আচার্য্য কছে ঈশরহত্ব সাধ অগ্ন- 
মানে ॥ ৬২॥ অনুম!ন এম!ণে নাহ ঈএপতত্ব ভঞানে। কৃপণ বিন ঈশ্বর- 

তত্ব কেহ নাহি গানে ॥ ঈগ্রের কপালেশ হয়ে ত যাহারে। মেই ত 

ঈশ্বর জানিবঞ্জর পারে ॥৬৩।॥, এ 

তথাহি প্রীমস্তগবতে ১০ স্কান্ধে ১৪ তপ্যায়ে ২৮ শ্লেকে 

্রীকুস্েের গতি ব্রার স্ততি ॥ 
৭০০ ০ প্পিশ শী শি তি শিপিপি সী ১ পাপ 

পজ ০ 

পি সপ দি আপন: 5০ পেস ৮ জরিপ ও. ক ৯১ 

শগ৭ ঈগর ব্ল। তচার্ঘ্য কহিলেন, বিভ্বজনের অশুভবই ঈশ্বরের 
চস ॥ ৬১ 

এ কহিলেন, ঈশর তন্তু গতম!নে আপন করি) আচার্ষা কহি, 

লেন, ঈখরের তত্ত্ব অনুগানে মাগন করুন ॥৬২॥ . 

কিন্তু ঈগরতত্বক্কানে অনুষান এসাণ হন, ঈশ্বরের কৃপা ব্যতি- 
বুকে কেহ ঈখরকু জানিতে পারে ন]। পরস্ত যাহার প্রতি ঈশ্বরের 
কঝলেন ছ্য সেই ব্যন্তিই ঈশ্রতন্ত জ।নিতে গায়ে ॥ ৬৩॥ 

এই পিষয়ের গ্রাম'ণ ভ্রীমন্তাগলকের ১ স্ক্ষ 

১৪ অথ্যাগে ২৮ ক্লোকে ব্রঙ্গস্তবে যব ॥ 

পাপা শী ও শিশি পিসী টপ পাকি পসরা ৯ পা জি কপিল. শাশ্পেশ্পস্পি 

পেপসি তত শত পপ 

|] পর চিত্রা সন্ত জানকে অনুগাণ বলে। উদ্াহরণ--বেমন অগ্নের ধুমনুছু। ধুম দৃষ্ধি- 

। গোর এগ যে আগ্মশ শিশয় আন হয়, তাছ!কে অগমিতি বলে। অঙ্গুমিতির দে উৎকষ্ট 

| ন কা, তাহাকে অনুমান বাল। তোমন ৫৯ গৃহ ধূম আছে, ইহাঞ্ধার! সেইগৃহে অগ্ির বর্ত, 

ণ 2171 হান তা] গা মাজত জ্ঞান পক অনয়ত৭ বিভক্ত । প্রণঙ্শে রহ্ধন সময়ে ধুম দৃষ্ হয়। 

্বিগীয় বারগার দর্শনে অগ্নি ব্যতিরেকে ধূম হয় না, ইহা নিশ্চয় কর।। তৃতীয় পর্বাতাদি 

হু।ুন ধু দদ্ন। চতুর্ধ অনলি বিনা ধুম হয় না, ইহা স্মরণ। পঞ্চম ও ধূগধুক্স্কানে অন্ন | 

আসছে, ইহা নিয় করা। এইকপে অনুমান প্রমাণের বহুকাল সাপা, বহুল বিস্তার নার 

| দর, ন ঙ্মাক্ নি আছে, এস্কলে ইহাই সংঙ্গেগে বুঝিতে চইবে যে, কার্যা দেখিয়া যেমন |. 

কর্তাকে স্থির করা যায়, ০*মনি জগত কার্ধয, শ্বতরং প্ইহার কর্তা আছে” সেই কর্জ। |... 

ঈশ্বর, রা ঈশ্বরের অগুম।ন। | ৬ 
৪ 

টু , শ্ 

রী চু | 
ঠগ 1 রগ হর 2 ্ সক 2 খু ১৫ 

?9 (4 ্ ২৮. 2 ভখীতি ২ পিছ কঠিন বোনে 84৭ 
সিভি বা ্ঠ ৯১ ঞ: তি বহি ৬২২4৯ রন স্ব ত ॥ ৮৯ 3 রা 2 

্ ৯ 

নি 
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অধ্য। ৬ গার ] -জীগগত। ১৮১ 

তথপি তে দেব সালা প্রমাদলেশনুগৃহীত এস ছি |. 
 জানাতি তত্বং ভগবশ্মাহিল্ে। ন চন্য একোহপি চিরং বিচগ্বন্ ॥ 

ইতি ॥ ৬৪ ॥ 

২৬৪৪০ ০িউউউটিিরতর ূ 
| 

মন্ধ এবং আ।টনকস!ধো মে!ক্ষে কিমিতত ভজিরুদেযাধিতা অত আহ অথ!পীত্ি। যগাপি 
হত্ত প্র।প্যামব জ্ঞানমুক্রং অথথ হে দেব তৰ পাদদুস্দয়সাসণে এক.দৃশমাাপি যঃ হাসার 
লেোশোইপি তেনানুগৃহীত এব ভগণতন্তব মহিম্ন"ল্তং জাতাত। হে হগলন্ তে মহিমগ্তব, 
মিঠি বা। একোহপি কশ্চিদপি চিরমপি বিচিম্বল অমদণ্শ'পবাদেন শিচায়ঙ শীতার্থ: ॥ 

তোবণী। যদ'পোবমপরিচ্ছিন' হুমাঞস্মং প্রকটমেব তথ'পি ত্বংএ্স দেটনৈর তন্ধিষে, 
কমা তংপরিসরগমনং সংন্িহনাথে গাহ অগাপীঠি। যোঞ্জনাত্র শাষ্ট। | তঞ্জ চাখাহপি শন 

সহিয়ন্তবং জানাতি ইতানেন পুর্বাধকরাণ [বণর্বদাদযয়বা খন গস্কটমেব পদ পাস 

দর্শ ৭ | দেরহে সর্দপ্রকাশক সর্দবগ্রকাশমানেঠি ব | যহা, দীবঠি হীবুন্দ'বনে সদ। 

ক্াঁড় শীতি দেবস্তঘা সম্োধনং। প্রমাণ; কৃপা ৬সা লেশেনাপাগুগুখীতঃ 1 এখেঠি যাখ- 

বৈষ ব৭ু5 ইত।াদি শর্থঠং সথগয়তি ভক্ত।। তু পানগুরশন পথে গঃ। হি নিশ্চিতং গণ হে 
নিল্কারণ্যাপি গুণ গকটণপরেতার্থ। অ"ং প্রসাদ হেইরহাং। আঠিয় স্মটমযাপি দেব 
বপুষ ইত্জ]পিভিরপরিচ্ছেদতয়োপরু!নস। কো বেত ভূমরিঠা।দিনা তপাভস্তসা।পি তত্ব 

শ্বরূপং যংকি ঞ্দনুতবতি । অন।ঃ প্রগাদহীনঃ | একঃ একাকী নিঃসগ সঙ্গপীঠাপঃ। শরেষ্ঠে। 

রদ্রাদিরপীতি ব। (বিচিন্বন। তবং কীদুক্ কিয়বেশি শাস্থাভা!সেন বিচারজন্ যোগাভা।পেন 
চ মৃগযন্নপী হার্ঘ | গেশেতুাক্তিঃ | তস। বন্ধিধেণঃ ক্রমেণ পুর্ণপ্রাপ্ত।হিপ্রায়েন ॥ ৬৪ ॥ 

রক্ষা কহিলেন, হে দেব! হে ভগবন্! যণ্যপিও মোক্ষ, জ্ঞানলষ্টয 
তথাচ তোমার পাদপ্দারুগলের প্রন।ঙ্চলেশে যে বারি অনুগৃহীভ হয) 
তিনিই ত্বদীয় মহিম।র তব অবগত ছয়েন, তত্যহীত অন্য কেন ব্যক্তি | 

অনহৎ পরিতাগ না করিয়। চিদক।ল বিটার কদিয়ও তং জ|নিতে |. 
পরে না ॥ *৪॥ 



| ত্যাদে ঈশ্বরতৰ কু জ্ঞাত নহে ॥ ৬৫॥ সার্ব্রভৌন কহে আর্য কহ 
| মারধ।নে। তোগাতে তাহার রূপ! ইথে কি প্রমাণে ৬৬ | আচার্য্য | 
| কহে বস্ত্র বিষয়ে & হয় বস্তু জ্ঞান। বস্তু ততক্ষন হয় রুপাতে প্রমাগ ॥৬৭ | 

|. অপাধ;। যখন যে বন্ধ বিষয়েস্িযের গোর ছয়, তখন সেই বস্ই ফা, [গোচর হট! 

খ1কে, কিন্ত তত্বস্তর জ্ঞান :ছয়ঞা। আর ষখন বগ্তর তত্ব আনিগোচর হয়, কখন, সেই আন 
1 ঈখরকপার। এ্রমাণস্থরূপ, পরমেখরযক:আরভ কিস সহন্থ ভ্যোর-.নাগ বন্ধ হাকছগা হাত ৃ 
0 ব্যাকরণ ইহাই উল্লেখ করিয়ছেন। এষ্থলে প্রকষচৈঠন)নধপ হা তা ৃ 

৮ 7 
ও] ক. 

পর ৯ পি 2 ৮2200 খত 

1 তোঙার সমান ॥ ঈশ্বরের কূপালেশ নাহিক তোমাতে । ভতএব ঈশ্বর- 

|বাই। এই করণে আপনি ঈশ্বরতত্ব জানিতে প।ঙ্িতেছেন না, 

|ধিধনে অ।পনার কোন দোষ লাই, শাঙ্তে এই কহিয়াছেন যে, দকেধল, 

| পাণ্ডত্য প্রকাশে কখন ঈশ্বর জ্ক।ন হয় না? ৬৫ ॥ 

| কৃহিবেন, আপনার পতি যে ঈশ্বরক্কপ।, তাহার প্রগাঁণ কি?॥ ৬৬॥ 

| আ।গগোওরে। ভবতি তদ। তজ প্ানমেবেখরল। কপার) গমাণমিতি ।* বস্ঘ পর'মখরমায়ুতা 

| জাইংকঃ শক ইঠি ধ্বনিত । তমা তং হ্রী$ল্চট হনাঃ স্বয়' অজেম্রনন্দল ইতি তত্বং। মম 

টি হম ৫35৬ 2৮ 
চে র্. 
০ ক 

জীভ - জিন ৬ পটে . 

পপি জগ হুম প্র জানলা হৃমিতে লহি নত 

তত্ব না পার জানিতে ॥ তোমার নাহিক দে।ষ শানে এই কছে। পাখি, 

যদি আপনি জগদগ,র শাক্জ্রবিষয়ে জঞ।ননান্, পৃথিণীতে জন্য কোন | 

ব্যুত্তিচ আপনকর সমন নাই, তথ।পি আপনা তে ঈশ্বরের কৃপলেশ রি 

এই কথ। শুনিয়। সার্বিভৌম কহিলেন, আচার্ধ/! অ।প'ন লাঁবধ!নে 

সনি 

আইার্ষ। কছিপেন, বিষয়বস্ত দ্বার! বস্ত জন হয় এবং উশ্বঃকুগ।ঘ় 

» বন্ত যদ বিষয়েক্িয়ং গোঁচরে| ভবতি তদ| তথ্বস্ত এব জনগোচবে! ওবঠি। নট ততবং 

হৃগ্াপর্ণান্ত: সর্ববামিতি ছরখামামৃতবাকরণ1ৎ| তর তু বন্ধন? শরীক দ১টচহম।সা তত্ব 
যণ। জঞনগোচরং ভবতি তদ! স এব সা রুপায়া; প্রমাণমিঠি। ৬সা কূপাং বিনা এমা হত! 

আনগে!চরহাং তা কৃপা মহ্গর্য।প্তীতি কঃ সনেহ ইতি ধ্বন।স্তরঃ ॥ 

চ1 



আটা ৬ ১পচছে ।] আদি | 

ৰ হী শরী়ে সব টব লক্ষণ । মহা প্রেমী বেশ নর নহে টয ॥ 

ৰ উরু ত ঈশ্বর জান না হয় তোমার । ঈশ্বর মায়া করে এই ব্যহার ॥ 

দেখিলে না দেখে তারে বহিদ্মু্থ জন । শুনি হালি সার্বঘভৌম কহিল 
বচন”॥। ৬৮ 0 ইষউগোর্টা % বিচার করি না করিহ রোষ। শাস্ত্র দু রং 

কছি আমি নাছি কিছু দোষ 1 ৬৯॥ মহাতাগবত হয় চৈতন্যগোদাক্রি | 

এই কলিকাঁলে বিষুঃর অবতার নাঞ্ি ॥ অতএব ত্রিযুগ করি কছি, বিছুঃ- | 

নাম। কলিযুগে অবতার নহি শাস্ত্র জ্ঞান ॥ ৭০ ॥ গুনিএ1 আচধ্য 

কছে ছুঃখী হৈঞা মনে ॥ শীস্ত্রঞ হইয়া তুমি কর কাতিমানে ॥ ভাগবত 1. 

বস্ততত জান হয় ইছাই গ্রমাণ ॥ ৬৭ ॥.. | 

এই ভীকৃষ্চৈতন্যের এরীরে সমস্ত ঈশর চি ইহার মহাপ্রেমা- | 

বেশ, আপনি সমস্ত দেখিতে প1ইতেছেন, তথাপি আপনর ঈশ্বনতত্ব |. 

| জ্ঞান হইতেছে না, ঈশ্বরমায়। আপনার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে- 

ছেন, বহিমু্থ জন ভাহ।কে দেখিয়াও দেখিতে পায়. না, এই কথা] 

শুনিয়া সার্বভৌম হাস্য প্রকাশপূর্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ৬৮... 
তঙে আচধ্য ! ইব্উগোঠীতে বিচার কনিতেছি, ক্রোধ করিও না) 

আমি শবাস্্রৃষ্টিতে কহিতেছি ইহাতে কোন দোষ নাই ॥ ৬৯॥ | 

চৈতন্য গোস্বমী মহ।ভ।গবত হয়েন, এই কলিকালে বিষুঠুর অব--]. 
ত।র নাই, এই কারণে বিষ্জকে ভ্রিযুগ বলিয়া কহা যায়, কলিঘুগে | 
শান্ট্ে অবতার কলেন নাই ॥৭* এ 1. 

এই কথ। শুনিয়া, গে!পীনাথ আচার্য যনে ছং থিত ॥ হইয়া কিলেন, না 

গতর ছ তখন তাহাই সাহার কপার প্রমাণ অর্থাং হার র্্প ব্যতিয়েকে কেউই: | 

তাহাকে জমিতে সম্্থ হয় না। তীহার তত ইক চৈতলা ্বয়ং জলেলঙগান এই. তব রি 

আমার আমপৌযয প্রযুক্ত, হায় স্কগা আঙগার এতি আছে, ইহাতে জার, সনেহ 

| কি? ৬৭1 মা |... উক্ত | 

৯ গোষঈীবেস্থামে অনে সমেত ( সংলাপ) হু, এস্থাদে 
ইঃপোঈ সি ূ 

জে লাক আলাপ । 
| 

৮ 

নী 

এটি 

৮ ॥ 

এ: ২. পে গা 
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এন জী চৈতম্যচরিতাম্বত। 1 মধ্য। ৬ পরিচ্ছদ 
টা শী শীল ভারত ছুই শাস্ত্রের প্রধান। লেই ছুই গ্রন্থ বাক্যে নাহি অবধান ॥. সে 
ছুই কহে কালতে নাক্ষাৎ অবতার। তুশি কহ কাঁলিতে নাহি বির 
গ্রচার ॥ কলিকালে লীলাবতার না করে তগবান্। অতএব ব্রিযুগ করি 
কছি বিহু নাম। প্রতি যুগে করে কৃষ যুগ্ন জপতার।. গকনিষ্ঠ হৃদয় 
তোমায় নাঁছিক বিচার ॥ ৭১॥ 

.. তথাহি প্রীমন্তাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৯ প্লোকে 
নদ্দং প্রতি গর্গবাক্যং ॥ 

আন্ বর্ণে হান্য গৃহৃতে[হনুযুগং গুনূং | 
: ভাঁগাধদী।পকা। অস্য ত৭ পুত্রসা অত: শীষ ইতে।কং মাম ভবিষাতি ॥ ৭২1 

. তোষণী। এবং জত্রস্তাগেগয়!দৌ শ্রীবলদেবসা ম।মা!ন ব্যজা পকফগা মামনি 
প্রকাশয়য়াহ আসান্নিতি। তত্র গ্কটাঘো়্, অনযুগং যুগে যুগে বারং বারং তনুগৃকূতোংসা 
শুক্।দিবপাত্রর় আসন্ ইদানীং ত্বৎপুত তে তু জগস্সেহনশামবর্ণতামেবারং গতঃ এতচুকং। 

| তবতি তনুগৃহত ইতি। ্বতত্তরো ক্র! যোগ পাব হঝেজগুত্র চ শুর্াদিরূপ্রহণেন পরী. 
নারা়গবতা+স। ব্যক্ত তছুপাননাযে।গ এন পর্যযবসায়িতঃ পূর্বাপূর্বং তেদংপভৃ শুরা হাপান- 
নয়! তত্তৎসাম্যা'দপাণা। শুক্লঠাদিগ্রাপ্তিঃ সম্প্রতি তু কষঝচাগ্রসিদ্ধ-সঙ্গয়ায়ারণোপাসনকক! 

আ।পাণি আপনাকে শ।্রভ্ব বলি! আভমান করেন, শঙন্ত্রের মধ্যে প্রী- 
মন্তাগবত.ও মহ1ভারত এই ছই শান্তা প্রধান, আপনকার সেই ছুই গ্রস্থে 
অভি তাত | এ ছুই শাজ্ক্রে কহেন যে, কালিতে সাক্ষ/ৎ বিষুঃর, 
অবতার হয় আ.পান কাহতেছেন ক লতে বিষুঃর প্রকাশ নাই, ভগধাম। 
কলিযুগে শীলাবতার করেন ॥।, এজন) [ফুঃ' [ত্রযুগ ঝলিয়। মম হয়। 
শ্রী প্রতিযুগে অবতীর্ণ হয়েন, অ.পনার হণ. তক, হ্তরাং 
আপনকার বিচার নাই ॥ ৭১॥ ৃ 

এই বিষয়ের প্রমাণ জ্রীমন্তাগবতের ১০ দ্ষন্দের ৮ অধ্যায়ে. রে! 
টা ৯ প্লে।কে ঘৃষ্দের প্রতি গর্গবাক্য যথ1॥. 
_ গর্গাচার্ধ্য কছিলেন, নল! তোমার এই পুক্রটা পাজগেই , শরীর 

গরিগ্রহ কষেন, ইঞার শষ) রক্ত ও পীত এই তিন ৮৫ হইয়াছিল, 
7 রো 

7৪ 

৯8 
+উ 

* ঘ না, ? 



 জচৈতচর়িতামত ॥ 
১ 

শুক্োরক্তত্তথা ইদ।নীং কৃষ্ণত।ং গন্তঃ ॥ ৭২ 
7 ঞএক।দশক্ষন্থে ৫ জধ্যায়ে ২৭।২৮।২৯ চ্লোকে 

রনি নিমির।জং গতি করভাজনবাক্যং ॥ | ০ 
| ইতি দ্বাপর উব্কাঁশ স্তনস্তি জগর্দশ্বরং। | 
্ নান।তন্ত্রবিধনেন কলাবপি তথা শৃগু ॥ ৭৩॥ 

০০০০০ আপ শীিস 

| তৎসমাগ্র।প। কষ্চতা প্রাপ্থিরিতি | বঙ্গাতে চ নারার়ণসগে] গুপৈরিতি ইখং। পূর্ববুতযুকং | 

পরমডাগবতঃ উঠননাশ্চ তোষিতঃ এবং পরমোতকর্ষ রা ততস্বরূপনিষ্ঠতাৎ কফেেতোব |. 

তাবদ্মুখ।ং নাঁম ভ্েয়*। অতো নাযম্ন।পি কৃষহাং গত ইতাগোহপি জ্েয় ইচাভিগ্রায়ঃ। 

অপ্রকটবাস্তবার্থ-চয়ং। অনুযুগ' যুগে যুগ তনুগৃহৃতঃ গ্রকটয়তঃ আয়োবর্ণ। আসন্ প্রকট! | 

বতৃবুঃ জত্র ফে। য; শুরুঃ প্রাহুর্ভাবঃ যে। ফে। রক্ত; যে যঃ পী+শ্চ উপলঙগগক।টশ্চতে বান্তর' | 

বতাং স সর্বোহগীদানীমপাাবির্ভাবসমায় রুষ শামে হজ্রপতামেতন্রিগন্ততৃতিতমেব গতঃ 

সর্বাংশদেবাদায় শ্বয়মবতীর্ণতাৎ অতঃ স্বয়ং রষ্ত্বাৎ সর্বানিজগাংশস। কুষীবর্তৃ্াৎ সর্বকর্ষ, 

কদ্ধান্চ জুখাং তাবৎ রুষ্চেতি নাম অতঃ, কষিভূবাচকঃ শঙ্কো। এশ্চ নিবু তিবাচকঃ। তো 

ূ রৈক)ং পরং ব্রহ্ম কঞ্ ইত্যাভধীরতে ইতা।পিক1 নিক্লান্তরপা সর্ভবাত সর্ববৃহত্তমানঙ্গা এব 

সর্ধান্তর্ভ।বাৎ। অঠঃস্বাভাবিকমেবৈষ্মাহানাম যর গ্রাণবে বেদ। ইব ভানান।ানপি নামা নি 
রূপে ূগ।ণীবান্তভূ্তানি যুকঞ্চ বিশেষ। আস্যংনানাম গণবিশেষণকত্াৎ। উত্তঞ্চ গ্ুভাস- 

পুরাণে মধুরমধুরমেতম্মগ লং মঙগলান।মি ভাাদী সকল নিগমবন্পলী সংফলমিতান্তে কষ্ঃনামেতি 

লাম।ং মুখাতরং ন।ম কষাথাং মে পরস্কপেতি চ। প্রভাসপুয়।ণে চ যস।াগ্য যশ্চ প্রথমমপ্য: 

ক্ষরং মহ মন্স্থেন প্রসিন্ধং ॥৭২ ॥ | 
ভাঁবা্দীপিকায়াং। নানাহ্ন্্রবিধানেনেতি কলো। তত্্রমার্গস। প্রাধান্য: পরঘতি ॥ ॥ 4৩8. 

এক্ষণে তর কফত। প্রাপ্ত হয় ছেল, অতএব ইহ! প্রা? এই একট 
নাম হইবে ॥ ৭২ ॥ 

| ১১ কন্ধের ৫ অধ্যানে ২৭ | ২৮। ২৯ প্লে।কে 

বরতাজন নিমির।জকে কহিলেন, ছে পৃথীনাথ ! এইরূলে দ্বাপর- |. 
গর লোকের জগদীশ্বরকে স্তব করিতেন। কলিযুগে অবতীর্ণ হই! ট 
মধ ররর 



৬ জ্ীচৈতন্চরিতানত | [মপা। ৬ পরিচ্ছেষ || 

কৃন্বরণং জিষাকৃষ্ং সাঙ্গোপাঙ্গীকপার্দং। . ্ 
(সণ খা পর ও 

পপ পপি পপ ১৬ জপ জি ২৮ পপ তপতি শী পপপাপলাশ ও তপপ্পাশী শালী পি তাপ ২ শিস শিপ পীশাশীপিত 

সাঁবার্ঘদীপিক। | রঞ্তাং ব্যাবর্তয়তি খ্িয়! কাস্তয।হকফং ইন্্রনীলমণিবছুজ্ছলং। যথা: 

"ত্য! কৃষ্ং ক্ষধাবতারং অনেন কলৌ। কৃষ্গাবতারসা গ্রাধ।ন্য: দর্শরতি | অঙ্গানি জদয্াদীনি : 

উপাঙলগাদি কৌন্ততাদীন অস্্ণি জুদর্শনাদীনি পার্ধদ!: মুনন্বাদরস্তংসহিং যজৈরষ্চনৈঃ | 
০ পপ রাহা “৬ আপ ডা ০ ১ 

ূ 
| 

ৃ 
ক্রমসদর্ভঃ। শ্রীরঞ্াবতারানস্বরকলিধুগাবতারং পুর্াবপাহ কঞ্চেতি। হিধা কান্ত | 

ধোংকফে! গৌরগ্রং হ্ুমেধসো বজন্ি। গৌরহঞ্।গ্য আসন্ বর্ণান্রয়ে। হৃস। গৃহতো হু. 

ঘুগং শুনুং। শুক্লোরক্তন্তথাপীত ইদানীং গহ ইতর পারিশেধা গ্রমাণলন্ধ: | ইর্গানীসেঞ্চদব, : 
ভাযাম্পদন্েনোতিখ।াতে হাগরে কষঃভাং গত ইতুজে শুরুয়জয়ে: সতারেতাগভগ্ছেন ৃ 

দর্শিতং। পীতদ্যাীতন্বং গ্রাচীনাবহ|রাপেগদা তন ভ্রীরষঃসা গরিপূর্ণরূপত্ডেন বঙ্ষামাণ, । 

| স্থাধূগাবন্তাতং তন্মিন্ সর্কেংগযবত!র! অস্বস্তি! ইতি তত্তংগ্রয়োজনং তন্দিল্লেব িদধা-; 
ভীহাপেক্ষয়া। তগে। য্দ্াপরে রুঞোহ্বরতি তদেব কলৌ হীগৌয়োৎপাবওরতীতি | 
্বাস/লকে; প্রীকষ্চাবির্ভাযবিশেষ এবাযং গৌর ইত্যায়াতি শুদঝাডিচারাথ। তদেঙ্দাবি ! 
উাবস্বং তা শ্বয়মেব বিণেগণদ্ারা বানক্ষি কৃষঃবর্ণং কৃষেতোতো। বণ যা যন্মিন্, জীরফং- ূ 

টৈতনাদেবনাসি কৃষত্বাতিবাঞকং কষ্েতি বর্ণবুগলং গ্াধুজমন্তীতার্ঘঃ। তৃহীয়ে -জীমহদ্ষব. র 
ধাঝো সমাহৃহা ইত্যাদি পদো শ্রিরঃ সবর্ণেনেতাত্র টাককাপাং শ্রিধো কুক্িণ।1£ সম।নবর্ণতবয়ং ূ 
বাঁচকং বমা সঃ। অ্রিয়ঃ সব্ে। রুষ্মীহ্যপি দৃশাতে । ব। কুষ্ং বর্ণয়ততি তাদৃশন্থপরম।' | 

| নন্দবিলাসশ্মরখোক্ল।সবশতঙ্ব। শ্বয়ং গাঁয়তি পরমকারুণিকতয়! চ সর্বেতোৎপি লোকেতান্ত- | 

গেবোপদিশতি বং । অথব! শ্বয়মরষণং গৌরং হিষা শ্বশো ভাঁবিশেষণেলৈর কফোগদেইটারঞচ |: 
ধ্র্শনেনৈব সর্ষেষ।ং কৃষ্ণ! প্র রভীতাথঃ। কিছ সর্বালেকর্রষ্টারং কুষ্ণং গৌরমপি তক্ত- । 
ধিশেষদৃর্টো খ্বিধা গ্রাকাখবিশেষেণ কুঞ্চবর্ণণ। তাদৃশশ]াদনুন্দরমের সন্তমিত্যর্ঘঃ। তক্মাত্ব- 

|| শ্বিন্ ভীকঞ্চরপট্যব-প্রকাশীৎ তোবাধির্ভীববিশেষঃ সইাত তাবঃ। শুল। তগবত্বমের 

পাইছি সা্দোপাঙ্গান্তপীর্যদং। অঙ্গানোব পরমমনোহরতর।ছুপাঙ্গ।নিভুষণাদীনি-। মহ গ্রভীব- 
দ্বাগ্তানোধা গ্রীণি সর্কীবৈকাত্বাসিস্াত্তানোৰ পার্যদ1;। বছতিম ছানুজাবৈ; অনক্প্েব, তথ! 

র্টংসাবিতি গৌকবারেজাবট কলা দিদেশীয়ানাং মহাপ্রলদধেঃ | . 'বঘা। অতযস্তগরোম!' 
পপ শপ ০ এআ ০ শপ ৭ পা ই ৩ ০ কথ সিজার এ: 

৮ 2 ; পগন্িশ 

যেকপে নীম রা তান পুজিত । হবে, তাহা বলি প্রবণ ক 2 
্ ৮ সি কি এ 

“শিপশসপি ০২-০৮-০০৬০ পপরর হাস্য ০ ০ শপ তল পক নে ৮৫ 
ঢু সি 5 

০০ এপ এ ৮৭৫ চপ কারী _স্থরপ  প৯- ৭8 আপ 8৫ ৪০৯ কউ আত ৮০০ এগার... 
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| 

পা সি তি ও নও ০০ পিপাসা পপ ই শপ. উপ -৭ ১০. ৩ * 

রি সন্কীর্তবনপ্রা দৈর্যজন্তি হে জমেধনঃ। টা ত॥ ৭৪1 

মহাভারতে চ দানধন্রে নবতিষ্লে।ক£ ॥ 

শ্ববর্ণবর্ণেো! ছেমাঙ্জগে। বর।গশ্চন্দনাঙ্গদী। 

সন্বীর্তনং নামোচ্চারণং স্বৃতিশ্চ তৎণগ্রধানৈঃ। আ্ুমেধসো বিবেকিনঃ ॥ ৭81 

স্পদন্বৎ তন্থ,লা! এব পার্ধদাঃ। শ্রীমদদ্বৈতা চার্প।মহান্থৃভাবচ রণ গ্রন্থ হয়ান্তিঃ সহ বর্তমান, 

মিতি চ অর্থান্তরেণ ব্ক্তং। তদেবস্ভৃতং কর্ষপন্তি যজ্ঞ; পুজাসম্ভারৈ: | ন ধর যজেশমখ__ 
মহে(ৎসব| ইতু।কেঃ। তত্র চবিশেষেণ ভমেবাঙিধেয়ং বানক্চি। সন্কীর্তনং নহথান্ধ মিলত 

তদগ!নস্থথং শ্লীকঞ্চগ।নং ততগ্রধ।নৈ;। তথা সন্বীর্ভনপ্রাধানাস। তদাশরঙেঘেব দশনাং স্ 

এবাতআভিধেয় ইতি ম্প্টং। অঠএব সহত্রন।য়ি তরবঠারস্থচক্[ন নামানি কাঁপিহানি। স্বর্ণ 
বর্ণে হেমাঙে। বরাঙ্গশ্চননাঙ্গদী । সয়/াসরাৎ সমঃ শাস্ত ইভোতানি। দর্শিহকৈতৎ পরম. 

বিথিচ্ছিরে'মপিনা শ্রীার্মভৌমতক্টাচারযেণ। কালার্ং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রহর 

 কৃষ্ধটৈতল্যনামা। আবিভূতস্তসা পাদারবিন্দে গাড়: গাঢ়ং লীয়হাং চিততৃঙ্গ ইতি ॥ ৭8 ॥. 
পিপি পাশপাশি পিপাসা শপে সপ পি পপ পপ শীাপপসপা ২ পি পাশ িশিতিাশিশীশিটিতি শি) পীশীশী ৩ পি শী টাকী তিল) ০, সি 

কৃবর্ধেতি। ম্বর্ণবং বরো যা সঃ। রি গা! হেমং পাতি তছ্ববদঙং যলা সঃ 

বরাঙগশচনানাঙ্গদী ্রেঠঈচন্ননবলয় যপা মঃ। মনা!পকুং পরান করোতীতি লঃ। সমঃ 
পসরা পপ পা 

কষচবর্ণ ও ইন্দরনীণমনির নায় উদ্্বণ জ্যেরতিধিশিউ এবং সঙ, 
উপ, অস্ত্র ও পর্ষদ মহিত অবতীর্ণ হয়েন, তখন বিবেকী মনুষ্যেরা 
সন্কীর্তনরূপ যজ্দ্বারা ত।হার অর্চনা করেন ॥ | 

". জ্রমসন্দর্ভমতে ব্যাখ।! ঘথা-_ 

বাহার ন।মের অদিতে “$স*৮ এই দুইটা বর্ণ আছে অথব| যিনি, 

| মা । গাহি ॥]  ্রগৈতমাচরিতা সত | ও ১৮৭ | | 

খু 

অ।পনার কৃষ্ণবত।রের পরমানন্দবিলাদসমূহ গান করেন এবং ফিনি ; 
কান্তিবারা অকৃঞ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণবশিন্ট তথ! সা, উপাগ, অস্ত্র ও 

পার্ষদ সহিত ঘখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন বিখোকদুষোরা ন্ীর্তনরূপ 
| বজ্দ্।র। তাহার অর্চন। করেন ॥ ৭৪ ॥ * 
বর  মহ।ভারতেও দ।নধর্দে ৯০ প্লেকে॥ 

১. বিশু হবর্ণরর্ণ, হেমাল অর্থাৎ: গৌরশনীর,, উৎরৃ্াগ) চলানালদ- 



5৬৮ প্ীচৈতন্যচরিতাখুত |. [ মধ্য ৬ পরিচ্ছেদ |. 
পশীশীপী পা শা 

চা তা 

স্প ৮ পিসি 4 ৯ শীশীশ শীট ॥ এ ০৫ 

সপ ২৯২ 

লক্গাগুৎ সমঃ শাস্তো নিষ্ঠ।শান্তিগয়।যণঃ |ইতি ॥ ৭৫ ॥ 
তোমার আগে এ কথার নাছি প্রয়ে।জ্ন। উষরভূমিতে যেন বীজের 

ৃ রোপণ ॥ তোমায় উপরে যবে কৃপা তর হবে। এ মব গিদ্ধাস্ত তবে 
| তুমি হ কহি,ব॥ তোমার যে শিষ্য কছে কুতকর্নানাবাদ। ইহার ফি 

[দোষ এই ম'য়ার গপাদ ॥ ৭৬ | | 
1. তথাহি প্রীমপ্ত।গবতে ষষ্টক্কন্ধে ৪ শপ্যায়ে ২৬ লেকে দক্ষবচনং ॥ 
|... যচ্ছক্তয়ে। বদ তাং নাপিন|ং রি দিনদিন তবস্তি। 

ফা 

৮ম্প পিসি: ০০ ০৭ লিপি ০৯ এ সি ৭ ১৯ শশী 0 পি পিশি শশী তত পেস্ট ৩2 ২ ২ শি ক ০ ৯ ২০০ পাশ পপ আপা ০৯ সান শীলা 
স্পা 

নর্বার সমভাব: ৷ শান্ত শি নিশ্চিত ভা | দিনা । শিষ্ঠা একাগ্র- 
চিন্তা শান্তিস'ঙল।দিস্তায়াঃ পরায়ণো নিপুণ ইতার্ণঃ ॥ ৭৫ ॥ 

ভাঁবথদীপিকায়াং। ন্ষেষং ত্রদ্গ চেদ্িশ্বসা হেতুস্তছি'ন কদাচিদনীদৃশং জগদিতি বসতো |. 
মীমাংসকা: কুভোহন বিবদন্তে তৈশচানো শ্বাববাদিনঃ সম্থাস্তে তে চ তে চ তত্ববিজির্বে!- ্ 

ধিভ] অপি কুতঃ পুনঃ পুনমূহান্তি তত্রাহ শসা ম'সাবিদাদ)াঃ শক্ুয়ো বিবাদসা কিং | 

»সন্বাদস। তুবঃ স্থানানি অবপ্তি তন্মৈ নম£ | | 

ফমলনর্ডঃ। যন বিখদমান(নাং মুহা বাদনাং শতন্তাবেহপি তাদৃশছুস্তর্কতচ্ছকর |. 

রি ৯০ ০৯ সি কত. পীপিনিসপশিশকাপপ পিপিপি ০ কাশ ১৩ ভি শীত পিশিশি শি পাপী পিন পিক পিল পপি শাক্টি পপ এত তাশিশী লাশ 

পি পি পিপি সপে পাকি তি শী তি স্কিপ পিসি ৮২ 

কমি স্পা ঠা শি শপ পিপি ০ সি, পাশ ৮০০৩, ০ সস দি ০ স্পা পপ শর ০ পত্র পপ পাপী উপ পপ 

 ধাযী, ধমগ।পকানী, » গম (5 মগ সমভাব, ) শাস্ত ও নিষ্ঠা এবং শান্তি- ! 
। 1] গরায়ণ ॥ ৭৫ ॥ 

হে ভট্টাচার্য্য মহ!শয়! অ।পনার অগ্রেএ কথ।র প্রয়ে!জন নাই, 

ইহ! উপর অর্থাৎ মরুভূমিতে বীজবপনের ন্যায় হইতেছে । আপনার 
গ্রতি-যখন জীরফের কৃপা হইলে, তখন এ সকল দিদ্ধাস্ত আপনিও | 

কছিযেন, আপনকার শিষ্য যে নানাকুতর্কব।দ কছিতেছে, ইহার. কোন ৰ 
দোষ নাই মায়ার এসন্নতা জানিতে হইবে ॥ ৭৬1 | 

| এই বিসঘের প্রমাণ ৬ ক্কন্ধে ৪ অধা।য়ে 

২৬ শ্লোকে দক্ষবাক্যে যথ| ॥. 3 
। সার সহিদ্াদি শক্তিগমূহ বিষাদকারি ঘার্দিদিগের মিকট কখন ] 

সপ িশিস্পিসসপীরী শী 

তল একস ৩ আউজপিলি ০ ০ ৩ম ০ ১ ও পরাস্ত - অ+. আত পাটি পাসপাািস্পি স্পা প্প১ কি পপ জা সি 



শলশপা 000 পপি ৭01 ৯ সী ৩ ক - শত কি ১2০ আশ টে টে জপ ৮৩৩ ২ পটে 7০7 

| রা ৬ গরিচ্ছেদ | ] গ্ীচেতন্যছরিত।যুত ১৮৯ 

কুর্তি চৈষাং ুহ্রানোহং তন্মৈ নমোইনন্তপুপাঁয় ভুগে ॥ 

এ ইতি ॥ ৭৭ ॥ 
| একাধশস্দধে ২২ অধ্যায়ে ৩ শ্লেেকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃঞ্জবাক্যং ॥ 

২... আয়াং মদীয়ামুদগুহ বদতাং কিং নু দুর্ধটমিতি ॥ ৭৮ ॥ 

তবে ভট্টাচার্য্য কথে যাহ গোসাঞ্জির স্থানে । আমার নামে গণ লহ 
কর নিমন্ত্রণে ॥ প্রপাদ আনিঞ। তারে করা আগে ভিন্ষ। | পশ্চাৎ 
আমারে আদি করা ইহ শিক্ষ। ॥ ৭৯ ॥ আচ।ধ্য ভগিনীপতি শ্যালক ভট্টা- 

চর্ঘ্য। নিন্দা! স্ততি হাদ্যে শিক করান আ।চার্যা ॥৮০ ॥ আচার 
গে 

জপ শীত শশী শিস 5 ০ শাশশাপা্প শিশ পীশী পিপিপি প পাক 

এব জারির তাক ৷ যচ্ছক্র ইতি। | দিও দুদক তস্োত্যর্খঃ ॥৭৭ 

তাবার্থদীপিকারাং। মায়ামিতি। অনব্ধে চমায়াশ্রযাহাং ঘটত এবেছ্যর৫ঘঃ। উদগন 

শ্বকৃত্য নহি মরীচিজলপরিম1ণ।দি ধিব।ণে কিঞিদ্ঘটি হমিব ভবতি 

ক্রমসদার্ডে। মায়ামিতি। মরু মরীচিকাদ্রীনামপি তাবদেশপরিছিগত্বাং। পরিমাণ, 
ডারতমানস্তোবেতি শ্বীয়ষ্ীবিংশতিপক্ষমা স্বাপনীয়ন্থমন্ডোবেতি চ মায়ার।চিন্ঞাশক্রিন স্ব. 

সন্বাঞ্জিক। বিদ।1 তামুদগৃহা আলম্ব। তত্র মদীয়ামিতি তেষাং যংকিঞ্চদালগ্থনাং তসাাঃ 

পূর্ণার়। মদেকা ধন্ব নত্বাৎ শ্বশ্যৈকবেদ।। বংকিঞ্চদয,ভিৎস্তেত্পাপ্তি, কিন্ত মদীয়া যুক্ির়েব সর্ব 
পরক।শকেতি ভাবঃ ॥ ৭৮ ॥ 

বিবাদের কখন ব! সন্বাদের স্থান হইয়া থাকে এবং সেই লকল-বাঁদি- 
দিগের আত্ম।তে মুহুমুহঃ মোহ উপস্থিত করিয়! দেয়, সেই অনস্তগুণে 
অলঙ্কত পরম পুরুণ্ষ ভগবানকে আমি নমস্কার করি ॥ ৭৭॥ 

| ১১ স্কঙ্ধের ২২ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে যথ। ॥ 

ভগবান্ কহিলেন, উদ্ধব! আমার ম।য়া স্বীকার করিয়া যিনি যাহ 
বলিয়াছেন, তাহ!র কিছুই ছুর্ঘট নছে ॥ ৭৮7, 

তখন ভট্টাচার্য্য কহিলেন, গোশ্বামির নি গমন করিয়। আমর - 

নামোল্লেখ করত স্থগণ সছিঙ নিমন্ত্রণ কর এবং গ্রপ।দ আনয়ন করিয়া 
গ্রে তাহাকে ভিক্ষা দাও, পশ্চাৎ আসিয়া, আম কে শিক্ষ। এদ।ন |. 
কষ্ধিও ॥ ৭৯ ॥. | 

গেলীনাথাচাধ্য ভগিনীপতি, লার্বতোম ভ্টাচার্ধ্য শ্য।লক, নিন্দা.» 

স্পা ্পসপ্প সাপ পপপ প্প পপপপ পাপা সপপ্প পপপ পা পপ পিপপাসস্মসসপস্পপসপ্প 

৬ 

ছা সেরে 



পদ সপ ০ পপস্প্টপা-৬- ০ ক বক কি ০০ সী ২২ কচ: সত -০**০ ও... ০.০, সত ক রব 
টি জীটৈকনাচরিতা। [ধ্য। ৬ পরিচ্ছেদ 

পশীশাকিপা পিসী তপন, ও 5০57 টি রি ৯ ০০ পপ ১ পাসপাসপপপা কী? আত 

দিদ্ধান্তে মুকুন্দের হইল সন্ভেষ |  ভট্টাচার্ের বাক্যে সনে হৈল দুঃখ. 
রোধ ॥৮১॥ গোদ।ঞ্ির স্থানে আচার্য কৈল আগমন। ভট্টচাধ্যের. 
নামে তারে কৈপ নিমন্ত্রণ ॥ ৮২ ॥ মুকুদ্দ সহিত কহে ভট্ট চার্ধ্যের কথা। 
'ভট্টাচারধ্য নিন্দ। করে মনে প।ই বাথ। ॥ ৮৩ ॥ শুনি মহা প্রভু কহে এঁছে ৃ 
মতি কছ। আম! প্রতি ভট্টাচার্যের আছে অনুগ্রহ ॥ ৮৪ ॥ আমার. 

| সমাসধর্ম চাহেন রাখিতে । বাংসল্যে করুণায় কহে কি দোষ ইহাতে 
॥ ৮৫ ॥ আর দিন মহা গ্রভু ভটচার্ধ্য মনে। আনন্দে করিল জগন্সাথ দর- | 
শনে ॥ ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তার মন্দিরে আইলা । প্রডুরে আলন দিঞ| | 
আপনে বলিণ। ॥৮৬॥ বেদান্ত গড়।ইতে তবে আরম্ভ করিল। স্েহ 

স্ততি ও হাদ্যচ্ছলে আচার্ধ। শ্যালককে শিক্ষা প্রদান করেন ॥ ৮০ ॥ 
'_ আচার্ষের দিদ্ধান্ত শুনিয়া মুকুন্দের মহাসস্তেষ হইল, হি ভ্- 
চারের বাক্যে মনে দুঃখ ও রোম জন্মিল ॥ 

আচার্ধ্য মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া ভট্টাচার্যের নামোলেখ টি 
তউ।হাকে নিমন্ত্রণ করিলেন ॥ ৮২ ॥ 

এবং মুকুণের সহিত ভট্টাচার্যের কথা নিবেদন করিয়া কহিলেন, 
ছে গ্রে ! ভট্টাচার্য আপনার নিন্দ! করে, তাহাতে আমি & ব্যথ। 

গ্রাণ্ত হই ॥ ৮৩। 
এই কথা শুনিয়া মহা প্রড় কহিলেন, ওপ্রকান ধিও না, আমার, 
প্রতি ভট্টাচার্ধে!র অনুগ্রহ আছে | ৮৪ | 

তিনি আমার ম্যা র্ রক্ষা! করিতে ইচ্ছ। করেন, কিন্তু বাঁহল্য | 
| ও করুণ।য় এ প্রকার বলেন, ইহাতে দোষ কি1?॥৮৫॥ 
অন্য এক দিবম মহ প্রভু ভষ্ট।চার্য্যের..লহিত আনন্দে জগমাথ.দর্শন, 

ূ করিয়া তাহার মঙ্গে তাছ।র গৃহে আগমন করিলেন, ভষ্ট।চার্ধ্য- জে? 

মা দিয় আপণিত্ত একথাকা আসনে উপধেষন করিলেন & ৮৬: 



শি পা . পু 
. ্ 

সো ও ৮, ক ৯ ৮০ চা পতি ৮ এ পবিস াব ১ত এজ 
, খর বিলি, এপ লিক ০০৯ ও 2৩, - সি ১০০০০ পসিসত ও রি 2০৫৫ ১ ম রং 

. মধ্য: ৬ পরিচ্ছেদ গা নগল্জা? 
| ১০৯ 

ভর্তি করি কিছু প্রভু হল | বেদান্তশ্রবণ হর হব রী নও 

স্তর কঃ তুমি যেদাস্তশ্রুবণ ॥ ৮৭ ॥ গ্রভৃু কছে মোরে তুমি করেমুগ্রহ'।”] 

র সেইত কর্তব্য আম।র তুমি ঘেই কহ ॥৮৮॥ মাতদদিন পর্য্যন্ত করে বেদান্ত” 

শ্রেবণে। ভাল মন্দ নাহি কহে বান মাত্র শুনে৮৯॥ অস্টম দিবাসে 

তারে কহে মার্ককভৌম (. সাত দিন-কর তুমি ধেদান্তঞ্রবগ ॥ ভাল মন্দ। 
র নাহি কহ রহ মৌন ধরি । বুঝ কি না বুঝ ইহা বুঝিতে না পপি ॥৯০॥ 
৷ প্রস্তু কছে মুর্খ আমি নাহি অধায়ন | তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে |. 

শ্রবণ ॥ সম্য।সির ধর্ম লাগি শ্রুবণমান্রে করি। তুমি যে করছ অর্থ 

বুঝিতে না পরি ॥ ৯১ ॥ ভট্টাচার্ধা কছে ন। বুঝি এই জ্ঞান যাঁর! টড : 

ূ অনন্তর বেদান্ত পড়াইতে আরস্ত করিয়া স্পেহ ও ভন্তিসহকারে 

 নছাপ্রভুকে কিছু কহি,লন, বেদান্তভাশণ সম্গাগিয় ধর হর, অভএব 

ৰ অ।পনি নিরন্তর খেক শ্রবণ করান ॥ ৮৭ ॥ ০. 

|. মহাপ্রভু কছিলেন, ভট্টাচার্য্য | আমাকে অনুগ্রহ করান, আপনি 

| যাহ! বলিবেন, আমার তাহাই কর্তব্য ॥ ৮৮ ॥ ৩ 

ৃ মহাপ্রভু সাত দিন পর্য্যন্ত বেদাস্ত শ্রবণ করিলেম, গাল মন্দ শ্ছিই 

বলিলেন না, কেবল মাত্র বলিয়া শ্রবণ করেন ॥৮৯,॥ কে 

অব্টম দিবসে সার্বতৌস মহা প্রভূকে কছিলেন, লাগনি মাত, দিন 4 

বেদাস্ত শ্রাবণ করিলেন, ভাল মন্দ কিছুই কহিলেন না, কেণল মৌনীশ- | 

কন্ঘন করিয়। রহিলেন, ইহ! রুকন ্ ি নাবুঝেন, - আমি তাহা বুঝ ভূ 
প।রিলাম না 7৯৭ 8 
এই কথ শুনিয়া মহ প্রত রি আসি মূর্খ, আমার অধায়ন- 

মাই, আপনার আজ্জাতে ধকধলমাতর শ্রাধণ করি, 'সঙ্গাণির ধর্ম নিথি্ 

শ্রবগ্াত্র যা হর জাপতি থে অর্থ করেন, তাহা আমি কুঝতে পারি, 

া। ॥ ৯১ ॥. ৭ 

০০ টি 

ঠা 

ক 

ৃ আর 

ও (২৫1 



ভ্রীচেতন্তচরিতবজ 1 সামধ্য। ৬ পরিচ্ছে:। 

| বার তরে সেই পু আরগর ॥ তুমি শুনি শুনি রহ সৌনসাত্র দর্মি। 
হৃদয়ে কিএআচছে তোমার বুঝিতে না পানি ॥ ৯২ ॥ প্রভূ কছে সূত্রের 

| অর্থ বুঝিয়ে নির্মল । তোমার বাখ।। শুনি মন হয় তঙিকল। সৃত্রেরক 
অর্থ ভাষ্য (১) কহে প্রকাশিঞা। তুমি ভ।ষ্য কহ সূত্রের অর্থ অ।চছ!-- 

| দি ॥ ৯৩ ॥ সৃত্রের মুখ্যার্থ তুমিন। কর ব্যাখ্যান। কল্পন। অর্থে ত] 
তাহ। কর আচ্ছাদন ॥ ৯৪॥ উপশ্ষদ্ শব্দের মুখ্য অর্থ যেই হত। ৃ 
সেই মুখ্য ঘর্থ ব্যস সুত্রে সব কয় ॥ ৯৫ ॥ মুগ্যার্থ ছাড়িয়া ্ 

ভষ্ট।চার্য কছিলেন, “আশি বুঝ.ত পারিল।ম না» যাহার এই জান 
1 আছে, পে বুঝিবার জন্য পুনবধার জিজ্ঞাসা! করে.। আপনি কেবল 

1 শুনিয়! শুনিয়। মৌনাবলম্বন করিয়! থাকেন, আন্তরে কি আছে, ত1হ1 
বুঝিতে পারিহেছি না ॥ ৯২ ॥ 

মহা এড়ু কাহলেন, সৃত্রের নির্মল অর্থ বুঝতে পারি, কিন্তু আপ” 
| নার অর্থে আমার মন বিকল ( অস্থি/) হুয়। ভাষ্য সৃত্তের অর্থ প্রক্কাশ 
কনিয়। বলিতেছে, কিন্ত আপনি সৃত্রের অর্থ আচ্ছাদন করিয়া ভাষ্য 
কছিতেছেন ॥ ৯৩॥ 

| আপনি সূত্রের মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা করেন ন।, পরস্ত কল্লিত- থে তাঁহার 
আচ্ছাদন করেন | ৯৪ | 
-উপশ্ষিদ্ একের যাছ। মুখ্যার্থ হয়, ব্য।ললেব সমু সেই মুখ্যার্থ 

* সবল্লাঞ্ষরমসন্দি্$ং সারবন্ধশ্বতো মুখং। 
অংস্তাভমণব্দ. ক সত্রং সুঙজবিদো বিঃ ॥ 

অনার্থঃ! যাহ ম্বল্লাশক, সনদোহযুক্ত পদহীন, অসারশুম।, ধাবত়ীু ্গানী; ধংশ 

রটশুন। এবং অনিনানীয, হুঃবেতাগণ তাহাংকই সূ কছেন। 
(১) হহস্বং পদমাহায ব।কোঃ খাসা য়িতি)। 

স্থপদ।নি চকীব্নে ভাষ।ং ৬1ব খিদে! বিহুঃ ? ৃ 

অনার্থ.। হুরান্থৃত পদকে লইয়াই হুজাহসারি বাফাদায়া হজের গদসমূছকে' বাহে 
| রতি কষ! হয়, তাহাকে ভাব বেহাগণ ভাব! বলিয়া জানেন। টু ক 

পদ ই 

২] 
সি 
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০ 
৫ 

গস 

বা পরিজ] লেকচার । ৯৩) 

গৌণার্ধ কল্পন।। আধা হন্ধি ₹সড়ি শহর করহু লক্ষণ 1 ৯৬ রর 

প্রমাণের দধ্যে-শ্রুতি প্রমাণ গরধান। শ্রার্পত যেক্ট অর্থ কছে মৈইতল 

প্রমাণ ॥ জীবের আব্থ বিষ্ঠ। চুই শঙ্ঘ গোগর | শ্রতি বাক্যে সেই ছুই | 

| মহাপধিত্র হুয়া ॥ ৯৭॥ স্বশঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে লক্ষণ! 

| করিলে শ্বতংপ্র/মাথা-হানি হয়ে ॥ ৯৮ ॥ ব্যাগের সৃত্রের অর্থ সূর্য্যের 

কিরণ। স্বকল্ীত গাষা-গেথে করে আচ্ছাদন ॥ যেদ পুরাণে করে 

; নিপণ॥ মেই জঙ্ রহন্ত ঈগরণঙ্ষণ ॥ ৯৯] ফড়ে্ব। পরিপূর্ণ শয়ং | 
টি 

পাশ জপ 

সুত্র বর্ণন কগিয়াছেন ॥ ৯৫ | 

আপনি মুখ্য্থ ছাড়িয়া গৌশার্ণ কল্পনা করেন, ইহ।তে শ্িধ- 

বৃত্তি ছাড়িয়া শব্দের লক্ষণ করিতেছেন ॥৯৬॥ . 

 প্রগাণের মধ্যে দেদগ্রমাণই প্রধান, শ্রচতি যে অর্থ কছেন, তাহাই 

গ্রমাণস্বরূপ | জীবের জস্মি ও বিষ্ঠ। যে শঙ্খ এবং গোময, শ্রতিবাক্যে 

এ ছুই পদার্থ মহাপবিজ্র হয় ॥ ৯৭ ॥ 

স্বত:সিদ্ধ গরাম।ণস্বরূপ বেদ যে সত্য বাক্য বেন, তাহাতে লক্ষণ 

করিণে স্বতঃপিদ্ধ প্রাসাণ্যের ছ।নি হয় ৫৯৮ ॥ | 

ব্য।সদেবের সূত্রের অর্থ সুর্ধোর কিরণস্বরূপ, গকল্লিত ভাব্যরপী 

মেখগার তাহা'আচ্ছাদন করিতেছে বেদ ও পুরাণে ক্রঙ্বা নিরূপণ 

করেন, দেই রঙ্গ বৃহ্দ্ত্ত, তাহাই ঈশ্বরের লক্ষণ ॥ ৯৯ ॥ 
শী শশী পাশপাশি পট পপ সপ পপ সি পস্পি+ 

পু শক্ষোজ্ায়পমারেশ সং্ং বং খাশীযতে। প। অঠিধ। ॥ 

অপার্থ; । সখ উচ্চারণম1:র সহজে (র্যা জণ গাভী * হয়, তাহার মাম আতধ1 । ॥ 

* মুখা্ববা'ধ ভদ্য, [ক্র হরানাাহপঃ প্রভীয়তে | 

রড়েঃ গ্রয়ে।জনাছ!/সী জাপাশ' 
ক্রর্পহা ॥ 

_ গ্গ্যার্থঃ | শপেক্ষ মুখ।প বাধ ওইণে পর যেবুর নন্কার। মুখার্থবুক্ত আনা একটা পৃথক 

অর্থ তত হর। র্ ই ও প্রগোজন (আবশাক ) হছে ইহাকে. লঙ্গপা পণ 

|]. কছে। 
র্ | 

চা 

? টি 

এ রহ 

টি রি শি রে রি শি ্ ৮ রি 
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ডা রর ৯ ন্ট এক দ ০ $.. এক ] (মধ্য ৬ খরচে ৃ 

ভগবাম্। তীরে নিগাকায় কি করছ ব্যাখ্যান। নির্বিশেষ রে, কহে ! 
খ্ষই শরঃতিগণ | গ্রারত-মিদেখি অগ্রাকত ক্রয়ে স্থাপন 8১৯৯ ৪... 

 তথাহি প্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৬াঅন্কে ণ 
২২77 হি গ্লোকধৃত হযলীর্ষপঞ্চযাত্রবচনং ॥] উফ 
১” “ধাঁ যা প্রচতির্জল্তি নির্দিশেষং) সা স।তিধন্তে সথিশেধ্ধেষ। 7: 

| বিচারযোগে মতি হস্ত তাসাং, প্রায়ো বঙীয়ঃ সবিশেষমেব ॥ 
ইতি ॥ ১৯১৪ 

1 অঙ্গ তে জগ্যে বিএ ত্রা্গোতে জীঘয়। সেই ব্রল্গে গুন 
হয়ে ধ।য় লয় [॥ ১০২ ॥ অপাগ।ন করণাধিকরণ কারকঞ্ক তিন। ভগ. 

22252223525: 
হঃফেতি। ধ। যা আতির্ধেগ: নির্বিশেষ' নিরাকারময়' ভ্টাতি কথয়তি। লা! স শ্রুতি 

| বেঁদমাত| সবশেষ সাকারময়ং এব অভিধত্তে গৃহণতীতার্থ:। ভাসাং শ্রতীনাং বিউ।র- 
1 ফোঁঠগ লতি সবিসেষমেব সাকারমমঙে প্রাণে হাহলোন হস্ ই বো বলী়ঃ বল. 
1 ব্যতীত) ॥ ১০১ ॥ 

শপ ৩০০০০ নিটিরিটা রি ররর হর 

যিনি যড়েশ্বধ্য, পরিপূর্ণ স্বয়ং স্বয়ং ভগবান্, অনি ততাকে নির।ক।র 
করিয়। বর্ধন করিন্সোছেন। থে রতি গণ মা নির্দিশেষ করিয়া 
বর্ণন করেন, সেই শ্রর্গগণ উহাকে প্রাকৃত নিষেধ ক্রিয। অপ্রা্কত, 
পে, চ(পন কগিতাছন ॥ ১০০ ॥. 

ৰ তথাহি শী।চৈ তত নাচ? [আ্রাদয়ান। টক ৬ তাহ ২১ ক্লোকধুত 

হয়ঈর্বপঞ্চর।ত্র বচন যথ| ॥ 
ধে যে শ্রঃতি নির্বিবিশৈষকে (মিরাকার়:ক) নর্ণন কারেন, সেই সেই 

শ্রগতিই মবিশেষ.ক (সাক]রকে ) বলিয়া থ! কেন, এ সকল শ্তির ৃ 
[বচার যোগে প্রায় মবিশেষই বলবান্ হয় ॥ ১১. 

. যেত্রক্ষ হইতে বিশ উতৎপন্স হয় ও জীবিত থাকে, সেই রঙে পুন 
 ধর্ষার এ বিশ্ব বিপীম হয় (২০২ ৮ | 

০ প স্পা স্পা আপি ৯ পি 

৮৮৬ টু 

ক পপ» টানি 

; পর শ্রত্তিতে তিন কারক বধু রা ৰ 
বং | তো বা ইমানি ভূঙানি জাদস্তে, যেন. দাতানি অতি ষ ষ | ্াতিসাহিপি | 



৫. 

সস 

| হাদের দে এই ভিন চিত। ॥ ১০১ ভগ্ন পু কি পক্ষে | 

কৈল মন। এরুপ শক্ভ্িতক ত:+ তান 'বালাকন ৭. দে কাল নাহিক্ষ, 

কশ্ে প্রাকৃত মন নয়ন । অতগব গগ্াকৃন বাদ্ধাব নেজ মন 1৯81. 

তঙ্ষশাব্ডে কহে পূর্ণ স্বয়ং তগশাম্। স্বয়ং ভগনান্ রুণ্ণ শান্ত্রপরমাগ। 

১০৫॥ হেদের নিগুঢ অর্থ বুষণে ন1 যাম। পুর1ণবাক্য ্ রি করছে 

নিশ্চয় ॥ 

তথাহি ্রীগন্তাগবতে ১০ স্কন্ধ ১৪ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে 
০. শী শশী কি শিপ --- পপ পি মি 

পাপা শাক পাইপ এ. পপ তা 

১৬ 1১৪1৩ । অঠে ইদ্তি বাসী নাশ? তোরিনী, । অহা ইতি । আহে! আশ্চর্ধো 

তাগামনির্বণীংন্বৎ গ্রসাদঃ | বীগ্ন। *দতিশরি 1 গাগলভোন পুণঃ পুনণচমংক।রাবেশাৎ। 

র 
| 

৩ ৩০0৮ পা পপ
 সস 

হি এ 
রা পা তিক 

১০৮ কক 

শি ১ সি 

অপাদান, করণ ও অপিকরণ এই তি কারক ভগবানের সবিশেষ 

মুক্তির চিন্ু্ঘূপ ॥ ১-৩॥ | 
এক জগব।ামর যখন আনেক হতে মন হল, তখন ভিনি প্াকত- 

শক্তিকে নিরীগ্ণ করিলেন, মেঈ শময়ে গ্াততি শন তি অয়গ উৎপন্ন হয় 

নই) অতএব ব্রক্ষোর নেত্র ৪ মন আগ্রা? ( গপাপনোতিক ) 0১০৪1 

্রঙ্মশন্ডে সয়ং ও পূর্ণ ভগবান কহে, অতএব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণ 

ভগবান্,ইহ।ই শান্্রণ ছামাণ ॥ ১০৫ | | 

বেদের নিগুঢ় অর্থ বুঝিতে পার। যায় রি হতরা পুরাণবাক্য দেই 

অর্থকে নিশ্চঘ করেন ॥ 
রা বিরাযিও সী ১০ স্কন্ের ১৪ হিগ ৩০ প্লোকে 

২ প্্্প ি শি শশী পা পিশশাশ 

পি পিস পিক 

ছক 

| অপার্থ; | ধাহ। হইসে এই নিথিগ ভূত টপ হু, ধাার দ্বায়। নীবিত থাকে এব 

ধীহাতে গি| প্রবেশ করত বিপীন হছ্] বহা হহা5 উৎপাত হয়, সেই অপাদান ধাহাতে, 

অবসান হর, তাহাকে অধিকরণ সিন জবি থাকে, তাহাকে করণ কহে, এন্থলে 

'জতগবাণ হইতে বিখের এ ভিনু অবস্থ! (্, খ্ি ও,লয়) হইতেছে বলিয়া ভগবাদই... 

।িন কারক ॥ 
ৃ্ 

| *ভ্রারবপা--হিদৈক্ষাচ ্রাকাহই। বহু: সাং পরজায়ের” অর্থাৎ রে বাদ সেই | 

(অগ্দেবিতিনয়ে, এক অমি একন্যইাখ অনেক হইব| | ৬ 



ৃ রি চারি ৰা রর | গঠন সিল - ০.৫. গণ 
কত 

লা হ 2 ০ 

আীভগলন্তং প্রতি ভ্রঙ্ধবাক্যং । . - 
রঃ আহে! ভাগ্যমহে! ভাগ্যং ন্দগোপত্রজোৌকলাং। . 
পপ গলা গজ, ক্স 

| শু কখং প্রথমভণ্চমৎকরমারং বাজছসি যেষাং তং তান্ কখর। তত্ঞাহ। পরান, | 
ঘাপিমাজাপাং পশুপক্ষিপর্ধযন্তান!ং কখম।শ্চর্দ।ং কণত্ধা ভাগাং তরাছ। পরমানন্ং হং উদেব 

1 যেঘাং বিং স্বাভাবিকবন্ধুজনো চিষ্টপ্রেদকর্তৃ তাদৃশ গ্রেখবিষয়শ্চেতাথ্ঃ। তথাচ -বঙ্গাণে 
1 জ্ুগোটৈঃ। হস্তাজস্চানয়াগোংক্ষিন্ সর্কেষাং নে! বৌ কসাং । মনন তে তনরেহশ্বাগ তলা!- 

ক্রতিবাক।ং তং হ$য়তি। যর কাপ্যানন্দ এ খলু সর্কে তাদৃশপ্রেমকর্তারে। দৃশান্ে নন্ষা- 
দল: কুজচিৎ। এবুত্বানন্দোহপি ততকর্ত।। তরচ ক্রপিগাত্রবোকেম পরমঃ খণ্ামৃত- 
তারষনাবং খ্থরূপত এবালৌকি কমাধুর্ণ।; আন্চর্ঘ।ং ভাগাং চেতি ভাব: | অনাদপাাশ্র্ধাগণং 
ইদমিা1হ। সনাস্থনং তত্তাদূশমপি নিতাং। কগাচিং কুরাপি কেনাপি ম মিতা! দশকে 

বহতা তৃংণহাচচ যত্ক্গাপরমং বিহগিতি বিষুঃপুর(ণাষ্চ বৃহমন্ধেন ব্রদ্মসগমলি। অপ্যানন্মসা 
মীমাংসা জ্ব্ভীভারতয যেতে শতমিতি বারং বারং মন্যানলাম্মংপর্ধান্তানন্দং দশধ! শত 

বাঁচে। নিবর্তন্তে অগ্রাপা মনস| সহ। আগন্া' ত্রঙ্গ'গা বিদ্বাপশিভেতি কুতশ্চনেহ্যনেন।নস্তাং 

বৃহজেংপানোনাপি মিত্রন্বং ক চিদ্ঈমিঠি তাবঃ। লটচতাবদে+ কিং হি পূর্ণনপি অযুতং 
শৌয়ভাদিচিয়িব' স্বংভাবিকরূপঞ্ুগলীটৈশ্ব্য।মাধুবীভি; সর্ধাতিরেব সং এগদপি কুত্তাপি 
নহৃষ্টং ক্রতং ন চ হাদৃশং মিরমিতার্থ;। আমাপরোেহপি শ্ীকঞে পরোগবনির্দেশঃ 

কৌঠকবিশেবার মির্ধ' বিধেষং পরনানলাহ' অনৃদ।ং। ততশ্চানদা ধর্ম বিধেবৈ শিষ্টার 
(শ্রযুঞজা্ত ইতি যিনতার। অপি তনুদ্াবো লভাতে মনোরম সবণমদিদং কুণডলং জাতমিতিবং। 
বুজতে 6 অনুঙ্গেশ। বিদের হাদায্মা পরেন বিবঙ্ষিতত্বাং তত চ পরখানন্দন্ধং পুর্ঞ্চ তস। 
 শিশ্ধসেব। তংগ্রোেময়পয।ৎ। সনাতনহনপি তসা* সনাতনস্বাৎ- শিকুপাধিস্বেনোরুতাং। 

222০০2৯ 
সপ শিপ 

প্রীতগবাদের গ্রতি ্াবাঁকা যখ! ॥ 
৯) 

৬ পরান যু ধাতে ইতি হব দপাঠেংপি এবং বা । আবি 

পেণাংপত্তিকং কথ মতি । আনন্দপ্য কীবন্' ছঙিপং। * তেন 6 বিজানমানন্নং অঙ্গেতি, 

| এবস্ত তাদুশে।হপীতি। পুনঃ কণন্ত, »ং। অপ কন্মাদুচাতে ব্রঙ্গ/বু'ছতি বুংহঙ্গতি ঢেতি শ্রুতি. 

[ শঙখবাখিকোন গণরিদ্বা মন্তোঘপি শতগুণমাননং পররক্ষণঃ গ্ৌচা।২পি সম্্রমেণ ধতো 

আহা! নদ্দগেঠগ এবং আঞ্জসালি মানষঞিগের ভাগ্য, পারা 

বা যাখ্বনসাতীতেন সর্গতে। বৃহওমছ্ধেন শ্রঠিশ্গাঁঠমপীতার্থঃ। তত আননলসৈ)তাদৃশ | 



চু 

শর ্ 

২০. ২০. খাসপাশ্ ১স্ট পিন ৮ পে পিথ৩ 0002 ০ লিপ লী সী পিক শিপ পা জা ই” টি সিপ্সপিনিিপ্জ্জারার ৭ 

মধ়৬-পরিচ্ছেদ। | নিউ সম, 
৮ 

|... যল্সিত্রং পরমাণন্দং পূর্ণং ব্র্ম সনাতনমিতি ॥ ১০৬ ॥ 
|. অপাপি পাদ ঞ শ্রুতি বর্জের প্রাকৃত পাণি চয়প। পুন কছে পীর 
চলে করে সর্ব গ্রহণ ॥ ১৯৭ ॥ অতএব শ্র্তি কছে জঙ্গ দবিশেষ। 

মুখ্য। বৃত্তি ছাড়ি লক্ষণাতে মান নির্সিশেষ ॥ যড়েশবধ্য পুর্ণানন্দ শির 
ধাছ।র। হেন ভগবানে ভূমি কহ নিরাকার ॥ স্বাস্ভাবিক তিন শক্তি 

গেই ব্রঙ্গে হয়। নিঃশক্তি করিগা তরে করছ নিশ্চয়. ১৪৮ ॥ 
৮ ০ পিত শীত পি শপ পপীসিপ শি ০ শশী শিপ শট শশী পিস পিপিপি ০৩০ ২০০ শশী শত শশী 

| কালবৈশিষ্ট্য।নির্দেশেন কালসামানালাভাৎ অন ॥ ীক্িপাদী দৃখাং এাঙপি ভাঁদৈষ 

শ্রুতিচন্ত্রাদৌ দৃষ্ট্বাচ্চ”এবং পূর্বাবং উরষ১সা স্বয়ং তগবস্বমপি দর্শি চং তথ নিজালাহসা 
যুকত1 চেতি «১০৬ ॥ 

পরমানন্দরূণী সনাতন পূর্ণ রঙ্গ ধী্ছাদের মিত্র হইয়াছেন ॥ ১০৬॥ " 

“অপালিপাদঃ* ইত্যাদি শ্রতিতে পরক্রন্মের প্রাকত হস্ত ও. 

প্রাকৃত চরণ বর্জনকরেন, তৎপরে পুনর্র্বার কছেন, তিনি পীত্র চলেন, 
| ও সমুদায় গ্রহণ করেন ॥ ১০৭ | 
|. অতএব শ্রর্গ তগণ সনদিয়েঘ ত্রঙ্গাফে বর্ণন করেন, আপনি মুখ্য! বৃ 

. তাগ করিধু। লঞ্ষণারৃন্তিতে নির্দিশেষ তরঙ্গ মালিয়। থাকেন ধার! 

যড়েশবর্ষ পূরণ আনন্দময় বিগ্রহ, সেই ব্রঙ্গকে আপনি নিরাকার বর্ন 

করেন, হঙ্গষে স্বাভাবিক তিন শক্তি গাছে, আপনি তাছ।কে নিঃশকি 
করিম বর্ণন করিতেছেন ॥ ১০৮ ॥ 

৬ এই বিষয়ের শ্রুতি তগবদগীতার ১৩ অপায়ে ১৪ ম্লোকফে বা ॥ 

অপাপিপাদো জধনে। প্রহীক্গা, পন্থী তাচক্ষুঃ স শৃপো হাকর্ণ: । স বেছি বিশ্ব হি তল! 
বেত।, তমাছরগ্রাং পুরুষ পুহাণং ॥ ৃ 

: পয়সা শঙ্চিরিবিধৈব শ্রফতে গ্বাত।বিকী জালবলক্রিয়া দেভি ॥ 
অস্থি । হজ সাই পদ নাই, বেধে গঙগন ও গ্রথখ করেন, চঙগু নাই, দর্শন কয়েন ॥ | 

কর্ণ নাই শ্রধণ কয়েন, চিনি বিশ্ব অর্থাং জগংকে জাঁনিতেছেন, কিন্তু তাহাকে ফেছু 

জানিতে পারে মা এবং শ্রুহিগণ তাহাকে অগ্রবর্তি পুরাতন পুরু কছেল ॥ ও 
পর্বতগ্ের ছাওবকী ং জন, বল € ক্রিয়াশকি প্রতি হিিধ পরাশকি ত্ন!' সবা॥ ] 

ফি 
নি পি 

৩৯ ৬ - ্ রর. "ধর 

তু ০ "০ 752254843০০ 
1 পিন ৩ হাত ৬৮০ এ 

৭ টি ব5-: (4 
রি 

১ ০ ও রে 
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তথাছি কগবংলনর্ডে সন রজন্তষ ইতি ভ্রিখিদেক মিতা: ব্যাখ্যায়াং | 
ইতবিুপুরাপমা ষষ্ঠাংশীয়লপ্তমাপ্যায়পা এক্ষদ্তিতমঃ পলো 
 নিষুঃশক্তিঃ পর! প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য। ত খাপরা |. 

অবিদ্য| কর্ম সংজ্কানা তৃতীর। এক্তিরিষ্যতে ॥ ১০৯ ॥ 
 তখ|হি দ্িতীয়স্থন্ধে ৯ অগ্যায়েত ক্লোকধত বন্থরূপ ইতাস্য বিশ্ব-. 
রাও ধতবিষুপুরণীয়দষ্ঠাংশসা ৭ অধ্যায়স্য ৬২৬৩ 
ক্লোকো।॥ | 
5 ক্ষে্রজ্ষশতি সা সষ্টিতা নৃপ সর্দগা।, 

কাসৌ শিং যয়! ঝাগ্তরিতা আহ। হিছুপিঃ বিগে?: শ্বরূপভৃতা পরা চিৎশ্বয়পা 
সক্তি। গারমপদ পররদ্দ গরণস্কাদ।!থা] (গজ ' পক্জাষ্তমিততেদং ষৎ সতামাজনিত্যঞ 
প্রি 'স্বরূপমেব রার্ষে|গুখঃ শক্ষিণসেনোকং। ইদ।মীং পরমশক্িব্যান্তং তাবদাজর়া- 

শ্থাকং কেরজস্বজূগং গাগঞনিষান্াহ ক্ষেএ্তাখেতি। বাঁপাব্যাপকভেদছেতুতৃতং বিষ্ঞোঃ 
শ্ষান্তরমাহ অবিদে।তি। কর্ধে্ চ মায়ে পলগ্ষাতে হেতুহেত্মতো রবিদা ্খপোয়েকী- 
কতোক্িং সংসারলক্ষণকার্সৈ ক।াং ॥ ১০৯ ॥ ৮. 

তদেবাহ যাঘতি। বস্ত্ঃ সর্ধগত। অপ গ| ক্ষেরজেশত্তি: ঘয়া অধিদায়া বেষ্টিত | 

রি সপজ্পল স্প্পপস্স্প ইতি ভ্িবি- 
ছের!'”.এই-শ্লে।কের ব্যাখ্যায় ধূত বিষুপুর!ণের ষ্ঠাংপের সপ্তমাধ্য- 
কের একবপ্রিতম (৬১) প্লেংকে যখা-_ 0. 

_ বিষুইশ ত্ত পরা ও চিৎশক্তি শ্বরূপা ধলিয়া কথিত যা ধাকে। 
থ্তত্তিম শক্চির ন।ম অপর! ও অবিদ্যা!। কর্ম তীয় শক্ষি শে ডি- 
হিক হকয়। থাক ॥ ১০৯॥ রি 
. ছথা দবদাধস্কাস্োর ৯অধ্যায়ে বরূপ এই ৩ প্লোকের বধনাধচজ- 1. 

বর্তিতত ন্যাখাধৃ 5 বিষুপুখুণের ৬ অংশের ্ আধারে ডং ৬ ]. 
(লোক যথ।-__ | বা পি দন. ম্রমামিনী বায় গা 8 



. ৯ 
ক. 

১ সি পিসি সিপাী ) শী হা তা ও শিপ ও কিল শসা সা শিস শপ সপ ০? কিপার 

মধ্য।.৬ পরিচ্ছেদ 1] প্রীচৈতনাচরিতাছুত। 

সংসারতাপানশিলানব।গ্টোত্যমুলন্ততান ॥ ১১০] 
 তখাহি-ভক্তিরন।মৃতপিক্ধে। পূর্বধবিত্ঞাগে রত্তিজঞঞ্জিলহর্ধ্যাং .. 

শ্রথমষ্টোক ব্যাধা।ধৃ্ত বিধুঃপুযানীয় প্রথমাংশসা 
১২ অধায়ে ৬৯। ৭ শ্লোক? 

“সলাদিনী ষদ্দিনী লন্িত্য্যেক1 শর্ধধলংশ্রয়ে 9 

, 
০ ্ 

রা ঙ 

নি উট, 
৫ 2... এ 

নে ঙ ্ রর " 
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. 

আক্রিঠ। সী ডেদং গ্রীগা ছর্দতি: সংসান্ঘতাপান্ গ্াপ্সো ভীতার্ঘহ ॥ 

১৯1৮৭ 1১৬ 1 তোবণী শ্বরৃতপুয়েছিজালা ব্যাথাম়াং। ময়েতি। য়! পুর্বোক্ক1- | 

বেদযকর্ণসংজয়।। অবিদ।1 কর্মববুত্তির্ঘলা: সা জবিদ্যাকর্দ! তলামী মায়েগাথি ॥ ১১০ 

 জ্রীধরন্বামী। হলাদিনী আহল।দ করী, সন্ধিনী লম্ততা। সঙ্গিৎং বিদ্যাশক্তি:। একা মুখ্যা 

অব্যতিচায়ণী ্বরূপতৃতেতি ঘারৎ। স। সর্কাগংছ্িতৌ সর্বমা লমাক্ স্থিতিরশ্িন্ তশ্মিন্ 

সর্ঘ ধি্ঠ[নভুছে ্বঘোব, ল তু জীবেমু। ব| গুগময়ী ভিবিপ সন্থিং সাত্বয়ি নাস্তি॥ এ 

ত।নেনাছ হলাদতাপকর়ী মিশ্রেতি। হলাদকরী মনসঃ প্রসাদাং সান্বিকী . তাপকরী, 
বিষধিকধোগানিযু ছুংখকমী ভাদসী। তচ্ভক্পমিআ্া চ বিধয়জন্যা রাঙজসী। তত ছেডুঃ 

৪৮:০৪ পপি পিটিশ শিস্টিশী স্পিন ৮৮ 02 পিপি পট শী 

লর্দ্বজীবে নুযুনাধিকারূপে লক্ষিত হয় ॥ ১১০ ॥ 

অপর ভন্তির্মমুতনিষ্ধুর পূর্দবিভাগে রৃতিভ্ক্কিলতরীর প্রথগ ক্লেংক 
ব্যাখ্যাধূত বিষুপুউাণের 0 ১২ অধ্যায়ের, ৬৯। ৭০ শ্লোকে 

যা. ॥ ৪ : & 

ফর কছিলেন, €হ 'ভগবন্ ! টি পকলের আধার, তোমাতে 

হলাদিনী, সন্ষিনী ৪ সন্থিৎ এই: ভ্রিবিধ শক্কি দীঘ্যাবস্থায় অবস্থিতি | 

| করিতেছে । হলাদিনী শক্তি আহলাদকরী (ঘুনঃ প্রসাদ জনক, সন্বপ্তগ) 

| সন্ধিমী শক্তি তাগকরী (ব্ষিয় ৰিয়োগাদিতে দুঃখ. জনক তষোগুণ ) রা 

| ঘং ছৎ শক্তি উদ্ধার মিগ্র। ( উভয়াতক- রজোস-) ইহার ( লীবা- 

৮ বরাক সস 
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. হ্লাদতাঁপকরী মি ত্বমি'নে গুঁধরার্জিতে ॥.ইতি ॥ ১১১ ॥ 
 সঙ্চিদাননলাময় হয় ঈশ্বয় স্বপ | তিন অংশে টিইজি হয় তিন] 

রূগ। আনন্দাংশে হলাদিনী মঘংশে লন্িনী। চিদংশে লন্িং যায়ে জ্ঞান | 
(করি মানি ॥ ১১২॥ অন্তরক্গা চিচ্ছতি তটস্থ! জীবশক্তি। বহিরঙ্গা মায়! |. 
1 তিনে করে প্রতুতক্তি ॥ হড়িধ: এখর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাপ। হেন | 
শক্তি নাহি মান পরম সাহস ॥ ১১৩ | মায়াধীশ মাঁয়া বশ ঈশ্বরে জীবে | 
ভেদ । হেন জীব ঈশ্বর মনে করছ অভেদ ॥ ১১৪॥ গীতাশান্ত্রে জীবরূপ 
শীট? 

সন্ব।দিওনৈর্র্জিতে। স্বহৃজং সর্ধাজসূক্কৌ | হল|দিন)। সংবিদাসি৪: সাদ ঈবয়! ূ 
র ্ানিদ্যাসংবতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ। ইডি ॥ ১১১ ॥ 
বর 

৯৮ 

স্বাতে যেষন পৃথক্ দ্ূগে অবস্থিতি করে লাজ ) তোমাতে অবৃস্থিতি 
করিতে পারে না, কারণ তুমি ত্রিগুণাভীত ॥ ১১১ ॥ 

ঈশ্বয়ের স্বরূপ সচ্চিদাননদাময়, চিৎশক্কি তিন অংশে তিন রূপ হয়, 
বথা--আনন্দাং শে হল[দিনী) সৎ. অংশে সন্ধিনী এবং চিদংশে- ০০ 

অর্থ।ং যাছাকে আনরূপ বলিয়া মানা যায়॥ ১১২। . 
আগর চিৎশক্কির নাস অন্তরঙ্গ, জীবশক্তির নাম ভন আষং. মায়া 
শক্তির না বহর! এই তিন শক্তিই প্রভুর ভক্তি কয়রা থাঁকেন ॥ 

প্রভুর চিৎশক্িরিবলাদ ছয় গুকার এশ্বর্া, এমন শঞ্িকে আপনি. 
মানেন না, আপনার অতিষ্ব লাহল ॥ ১১৩.॥ | 

 মায়াধীশ ও মাহ, উঠয় ও জীবে এই ভে] অর্থাৎ, লী সা 
অধীর এবং জীব মায়ার বশীভূত, এইরূপ জীব ও ঈরের সঙ্গ শাগনি | 
আবেদ কম্ন| করিতেছেস( ১1... : 7 24৪৮7 



শক্তি কৰি মানে । হেন, তি ভেদ কর উ্গয়ের.সমে ৮১১৫৪ ৮ 
ৃ রর তথাছ্ি জ্রীভগবঙগীতায়াং সপ্তমধ্যয়ে ৪1 ৫ প্লোফে 

| অরজুনং প্রতি প্রীকৃষবচনং । 
. স্ৃমিরাপোছনলোবাযুঃ খং মনোবুদ্ধিরের চ। 

. কহ্স্কার ইতীয়ং'মে ভিম। প্রকৃতিরষ্টধা ॥ 
-.. আপরেয়মিতস্তন্য।ং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে গরাং। 

4৯৮ পারিাপ্জ ০০ ** পর পপ পপ, 2 পি 

। 

শা শিপ নীল পপ 

ছি 

. সুবোধিনাং। ৭1৪ । ভূমিরিতি। তৃমাদীনি পঞ্চভূ্লুক্ষ।ণি মনঃশষেন তৎকাকসপ- 
৷ ভূভোইহক্কারঃ বুদ্ধিশঙ্গেন ভৎকারণং মহত্তত্বং অহম্বারশষ্েন তংকাঁরণমবিদ্ধা|. ইত্যেবদষইটধ| 

| সি্গা। যত্থা ভূমা।দি শব: পঞ্চমহাতৃত!নি স,শ্ৈঃ সহ একীকত্য গৃহৃপ্তে অহস্কায়শফেনৈব 
 হঙ্কার:। তেলৈব তৎ কার্ধযাণীজিয়াণ্যপি গৃহস্তে বুদ্ধিরিতি মহতত্বং মনঃশষোন তু মস- 
৷ লৈঝোক়েরমবাক্তত্বয়পং প্রধানমিহানেন গ্রকারেণ মে প্রন্কতিসণয়াখ্যা জাবস্বিকা। শক্কিঃ 
| অগ্ধা ভিন্ন! বিশ্ঞাগং প্রাণ্। চতুবিংশতিতেদতিজপ্যইন্বেবাস্তর্ভাববিবক্ষয়া অঠ্ধা তি ইত 
ক্ং তথাঁচ গ্েআধ্যায়ে ইযামেয একতিং চডুবিংশতি তস্থাত্বন প্রপঞ্চয়িযাতে। মহাড্তানা- |. 
হস্কারো বুদ্ধিরবযক্তমেব চ। টঙ্জিয়াশি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেঞ্জিয় গে।চরা ইতি ॥ 

অগারমিমাঁং একতিমুপসংহরম্ পরাং গ্রক্কৃতিমাহ অপরনেরমিদ্তি। অধ! যা প্রকৃতি- 

ফজ| ইয়মপর| নিব! জড়ত্ব।ৎ পরাধস্বাচ্চ। ইত সকাণাৎ পর।ং প্রন্বষ্টামন্যাং জীবতৃতাং 
শু 

সি -া.. আপা ০৩৮, -_____-+প্প 

গীতাশান্তে জীবক্জপ শক্তি ম।নিয়। থাকেন, আপনি এমন জীবকে 
ঈশ্বরের দহিত অভ কল্পনা করেন ?॥১১৫॥ 

ভগবদগাত।র ৭ অধ্য।য়ে ৪1৫ শ্লে।কে অর্জুনের 

প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা. ॥ 

জীর্ণ কহিলেন, অঙ্জুন।! ভূমি, জল, অনল,,বায়ু, অ।কাঁপ ও মদ, 
বৃদ্ধি এবং রে এট আমার আট প্রকার বিভিক্ রাত আছে॥ 
উক্ত প্রকৃতি দি, ও আমার জীবতৃত অন্য এক উত্রৃতি 

এ 

3 রং ষ্ঠ: 
ঝি 



| আাকা। |. [ধ্যা ক 
| 

পাপী পিপল | পাপা + ক 

; জীধতৃত।ং মহাধাছে। হত ধয়োং রাতে জগর্তি ॥ ১১৬ 
ও ঈশ্বরের গ্রফিগ্র 'সঙ্চিদানঙ্গাকার। সে বিএরছে কহ শন্তবগ্ণের : 
ৰ বিক।র ॥১১৭। নিবি থে না মানে মেই ত পাষন্তী। হাহ হা ৃ 

 গেই হয় যগদণী /১১৮॥ শে না যাশিয়। বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক।। 
 বেদাশ্রয়া রে বৌদ্ধেতে অধিক ॥ ১১৯ | জীব নিস্তারের হেতু: 

সুত্র কৈল ব্যাম। মায়বাদি তাষ্য শুণিলে হয় মর্ধধনাশ ॥ ১২০ ॥ পি । 

| গাগযাগ & বা।মলৃত্রের সম্মত অতিন্ত্য শক্ত্যে ঈখর জগদ্রপে গরি- ূ 
০ কথ্হসস্্..... চা এ ২০৯৩ জপ রং রি পিপি ০৯ পপি ্ শা তাস রি) ০ পা ও রক জার জলি ও 

|  জীব্থগাং ষেএকুতিং দানীতি পরে নে নর পেযজরপয। ঘারেখে 
অগন্ধার্ধাতে 7১১৩ ॥ 

ূ 

| টা সি ১ এ ১. 52 সতত শা ০৬ পি --০৮০৮ ০০০০০০০৯১৪৫ টি ২ ৩৩ ০ টন 

টা 
! 
| 

| 

| 

বু 530 ৃ 

রতি অছ, তাহ! আবগত | হ৪, তদ্বার। এই জগতের ধাযণ হয়॥১ ১৬৫ ৃ 
: হীরের ভীরিতাহ (জীঘুর্তি) গ্চিদা নন্দ গ্বরূপ, ই সি লব 

গুণের ধিকার কহিতেছেন ॥ ১১৭ ॥ বি 

| যেব্যক্তি ্্রীবিগ্রহ মানে ন। গে গ1ষন্তী, তাহাকে দেখিতে বৰ রশ 
৷ ফরিতে নাই, যম তাহার গতি দগড নিধন করেন ॥ ১১৮৪, 
|. ঝৌদ্ধগণ বেদ ন। আনিয়া নাস্তিক হয়, কিন্ত বেধাশিত যে নাস্তিক 
1 বাদী পে বৌদ্ধ হইতেও পাপিষ্ঠ ॥ ১১৯। | 
রঃ ব্য/সদেব জীবের নিশ্ু।র জন্য সূত্র করিয়াছেন/কিন্ত এ সুক্ধের 
্ | মায়াঝদ ভ|ষ্য ওনিলে জীবৈর ঘর্বনাশ ছয় ১২৭. :.. ৬. 

ব্যামসুতর . তুহগর্যা .পরিগামগাছ, ,চিন্ত জার এ 
চি 

র্ ও _. । 

ূ | ৮ পরিগাধবাদ | ৮37 | 

রি . ক্টঘশীর ১৩১পরিছ্ছেদে বর্মন অসৈতানলঃণে ৮ যোক;। রা 
না. অবস্থান গভিরেকসা পরিশ[ষিটা। ৃ্ | 

টা স্যাৎ ক্গীরং দাধি ঘংকুস্তঃ ভুবর্প কুল, যখা। রিড 
| ৃ | অগা | এক বন্ধ জন্য ব্পে 'শবসথাততর হওয়ার নান পরিণাঘ।। হে ব্্যর বস 

০০১ শী 
ঈ 



স্প্পপকাপী শত ৩৩৭ পোদ পিপি পপ রা ০ পাশ িপিসপসপীশ পে জট শালা ০ এ মে রি টা 

মধ্য 1৩ পারচ্ছেগ । ] উীচৈতম্যভরিতাস্বত ৷ ২৮৩, 

ূ ণত ॥ ১২১ ॥ মণি ধৈছে অধিকৃত গ্রসবৈ হেমভার | জগজ্জপ হর 

ূ তবু ক্মবিকর ॥ ১২২॥ ব্যাসভ্রাস্ত বলি লেই সুত্রে দোষ দিয়! |: বিবর্ত: | 

ক 
| 

বাদ পা স্থ(পিয়াছে কল্পন। করিম ॥ ১২৩॥ জীের ৫ দেহ দাদাকে দেই | 
আহ৮৮৬০৬..০৮৬- 

প আপ শপ সপ 

জগৎ রূপে পরিণত জগং রূপে পরিণত হুইয়।ছেন ॥ ১২১ ॥ টা 
মণি ষেষন অবিকৃততভাবে থাকিয়। স্বর্ণভ!র প্রসব কার, ঈশ্বর জগ. 

দ্রুপী হইয়।ও তথাপি অধিকৃত থাকেন ॥ ১২২ ॥ ৃ 

[. বৌদ্ধগণ স্য।স ভ্রান্ত হইয়।ছেন ঝাল] গেছ সুত্র দষারোগ টি 
দে।ম দিয়। বিবর্তব।দ স্থাগন করিয়ছেন ॥ ১২৩ ॥ 

জীবের দেহে যে [আতর দ্ধ টা মিথ জগৎ মিথ্য। নে কেবল 
পাপা পশকাত ওপাশ ০ 5 আপি তি শী ও শা স্পিপসপি* ৩ শপ সস ০ 

অবস্থ।ন্তর হইয়া ও অনা পদ।র্ণ উৎপন্ন হয়, টিং বস্তুই উৎপক্ পদাথের পরিণামী উপাদান, 
কারণ। যেমন ছুগ্ধের পরিণাম দি, মৃত্তিকার পারণাম ঘট এবং নুবর্ণেক পারণাম কুগুল। | 
এস্লে দির পরিখামী উপাদ।ন দুগ্ধ, ঘঃ টর পঙ্দি- খামী উপাদান ঘুর্তক1 এবং কুগুলের পরি. 

ুমী উপ।দন স্বর্ণ | 

শিপ শশা 00১ রর 

পলাশী পাশ কাত পপ পা পাম্পে নতি উল প্জিন নি কউ ০ ইল রঃ 

সপ ৮৯ ৪৯০ 5৮ শী সপ পিক তা শি তা বাশি 

শু বিবর্ডবাদ। : 
রী নি? ১৩ গরিচ্ছেদের অঙ্ধাননে অই্বিতানন্গ্রকরণে ৯1 ১৭ ল্লেকেরথ।) 

ূ লই গ্ুরভানপ্ত ববর্তে। রজ্জুলর্পবৎ। 
নির'শেংপাস্তযসৌ ব্োমিতলমালিনা কল্পনাং ॥ 

তঠ১। নিরংশ আনন্দে বিবর্তে। জগদষা 81২) 

ৃ মায়াশগ্িকলক।ল।দৈজ্রজ।লিকশক্ষিবং ॥ 

অনার্য; । যর অবস্থাস্তর না হইলও থে অবস্থাস্তরের ন্যয় প্রতী* হন, তাছাকেই 

ূ বিবর্ত বধ হয় ৫ বস্্তে অবস্থন্তর ডন হয়, .ফাহ।কেই (ববর্ত উপানান কাগণ গলির 

থাকে। যেদন রঙ্ছুতে পর্প আল হয়, এলে রঙজ্ছুর কোন অবহ্ন্তর. হয় না, কিন্তু '*খাপি 4 

নেই রঙ্জুকে.র্গবৎ গ্রতীঞমান.হয,. অতএব এস্থলে রজ্জব সর্পানের বিধর্ত উপানান 
ক্ষারপ.জনিবে। উক্রূপ বিবর্ত উপাদ।ন কারণত। দ্রিবয়৭ পদার্থেও সম্ভব হ্র। যেখন- | 

"গ/ক।শে শলমলিনত1।” বাস্তবিক আকাশ মলিন নহে, শুথ।প আকাশ মলিন বলয়! 

বোধ হয় জর্।ৎ ইত্নীলকটাহ তৃল/ত্ব ক: মলে হয়। এস্ালে যেমন নিরাক।য আকাশ বধর্ত 

কণ, যেটা নিরবয়ব,আনন্দব্বরূপকে এই জগতের বিবর্ত উপাদান বণরিয়) শ্বীকায কর। 

হয়| ফেমন-এউজঅালিকশক্কি বান পদাথের রূপান্তর কল্পন। করে, সেইচ্গপ মানাশঞ মেই 

বিবর্ত-উপাদানের কারণন্ধপ আননধরপের রূপাত্তর কনা করিধ। থাকে; | 

শশা শাপীিপাি িশাশীশি 



১ . পিপি পপ ৯ পি পি পপ স্পা পাকশী 

জী চেতনযচরিত স্তন [ যধ়খ, ৬ পরিচ্ছে সরি 
- ॥ 

রঃ পপ উপ ৩০ পপ ৩ পিপিপি ৭ লা পাশ ৩৩ পিিশ্সসপী শপা পাপা 

1 মিথ্যা হয়।. জগং য়ে লিখ, নহে নশরমাজ রয় ॥ ১২৪ ॥ শগ্রথব য়ে. 
| মহাবাক্য সে ঈশ্বরমূর্ঠি। প্রণব হৈতে সর্বেদ জগৎ উৎপত্তি ॥ ১২৫, 
তত্বমগি জীবহেতু গ্রাদেশিক বাক্য। প্রণুবনা মপি তারে কে মৃহা- 

বাক্য ॥ ১২৬॥ এইমত কল্পনা ভাম্যে শত দোষ দিল। ভট্টাচার্য্য ুরব- 
| গক্ষ-অনেক করিল ॥ বিতও1 ছল নিগ্রাহ।দি * অনেক উঠাইল | সব খণ্ডি 
প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল ॥ ॥ ১২৭ ॥ ॥ ভগবান্ স্বন্ধ ভক্তি অ ভিধেয় হয়।, 

| 
। 
1 

সারার যার এগ, ৯০৬৯ ৩০», পপ. ৯ সপ ৩০7 এ ৮ পপি পাপী পে কির পপ ৯৯৯, পাশ --৩-প-7 পিট পিন শা পিট 7 শাপাপিসীপিশ ৭০৮৮ পিপিপি পিপিপি ৭ 

মাত্র নশ্বর হয় ॥১২৪ ॥ 

মহ।বাক্য রূপ যে প্রণব (ও) তাহাই ঈশ্বরের ষ্ঠ এ প্রণব হইতে 
সযুদায় বেদ ও জগতের ছি হয় ॥ ১২৫ ॥ | 

). “তত্বগনি” জীব নিমিত্ত ইহা! গ্রাদেশিক অর্থাং আং শিক বাক্য হয়, | 
7 শ্রণৰ না মানিয়া তাহাকে মহ।বাক্য বলে ॥ ১২৬॥ 
15, মহাপ্রভু এই প্রকারে কাল্পনিক ভাষ্যে শত প্রকার দে দিলেন, 
..ভট্টনার্যও অনেক প্রকার পূর্ণপক্ষ অর্থাৎ পিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কোটি, 
|. করিলেন এবং বিতগুা, ছল ও নিগ্রপ্রভৃতি অনেক বাদ উঠাইলেন, 
৭, কিন্তু সহ প্রভু ততসমুদায খণ্ডন করিয়। নিজের মত মংস্থাপন করি- 

লেন ॥ ১২৭ ॥ 
॥ | কবরে -৬- ০ ২. পি + তত হত চিনি 582-৮25 48৮৯৯ হল এ ২৯০৩ ৯ শিিশীটীপীট তত শিট তাত পিক পে? পাপা (রজ 

| রা * প্রমত খণ্ডনের নান বিতণ্ড। ॥ 
এ | ছল ॥ | 

বার তাংপর্ধোর অবিষরীভূত অর্থের কলনার দ্বারা বে দোধ।তিধান তাহার না | | 
ছল। শেন এট লোক নেপালগেশ হইতৈ আগত, যেহেতু লবকগ্থল ফীপ সা এইসল নব 
সংখা এই অর্থের কপ স্বায়া ইহার নব সম্ঘ'ক কন্ধল কোথায় এই দৌহ কখন!” 
 ₹ইছলভিনপ্রকারহয়। বাক্ছল, সামান্য ছল ও উপচাঁর ছল, বিশেষে ফৰিগ |. 

রি থে অর্থ, ত।হাতে বস্তার অনগিপ্রেত অর্থের কনার ছার! .ঘে গোষাতিধান ভাঙা নাস] 
| বাক্ছল |. বেষল খেঠাঙ ধাবণাগ হই, এই অধিগ্রাণে শ্বেত ধাবমান হইখডেছে,: এই": 

টি সত “টপ ৯181 1527 রি সি ৯ 

2৩ * টু দু * 

সি 

টস ৮ + 
০ অর ্ 

নন, শত এ তত রম 

২ ই তা 

৩ সপ পিক ০ আপ শা, সী বা সস ৮০ পা কপ 
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ও 

027 শি ও শশী শি পিন পতি পিসি পিপল কপা পপ জীপ পাপা 

মধ্য ৬ পরিচ্ছেদ] ভীচৈতন্যর্টরিতাস্তত | ২৯ 
নু 

শপ উপ এপ া্পথ ১ ০ ৬৮ পপ পপ ০৭ -  পস৭, 

প্রেম প্রচ্নোজন বেগে তিন বস্ত কয় । আর ধেষে বকছে ক্ছি কলি, 

কল্পনা । স্বতঃগ্রম।গ বেদ্বাক্যে কল্লেন লক্ষণ! % ॥ ১২৮ ॥ আচার্ষ্যের । 
দোষ নাহি উশ্ব আজ! এ | অতএব কল্সপন। করি নাস্তিক শান্ত ৰ 
কৈল ॥ ১২৯।॥ 

তথাছি পল্মপুর!ণে উদ্থণ্ডে লহলমনাদকখনে দ্বিষষ্রিতমা- 
ধ্যায়ে একত্রিংশ গ্লে।কে স্ত্রীশিবং প্রতি প্রীকুফ্বাক্যং ॥ 

৯ 

সত আপা পাপা পট পা অন্য ২৯. ৯... শপ তা পপ পপ ০৬৮০ ০ -. ৬ পক পা পা ক বল লাজ ৪ পপ 

'ভগবান্, সম্বন্ধ, ভক্তি অতিধেয় ও প্রেম প্রয়োজন, বেদ এই ভিন. 
বস্ত বর্ণন করেন। ইহা ভিন্ন আর যাহ। যাহা! কছেন তংসমুদায় কল্পনা) 
স্বতঃলিদ্ধ প্রমাণশ্বরূপ ঘে বেদবাক্য ত।ছাতে শঙ্করাচার্ধ্য লক্ষণ! কল্পনা |: 
করেন ॥ ১২৮ ॥ | | 

শৃঙ্করাচার্ধ্যের কে।ন দে।ষ নাই, ঈশ্বরের আজ্ঞ। হওয়ায় মহাদের 
| কল্সন। করিয়া নাস্তিক শাস্ত্র করিয়াছেন ॥ ১২৯ ॥ 

এই বিষয়ের প্রাণ পঞ্মাপুয়াণের উত্তয়খণ্ডে সহঅনাম কথনবিষগ্নে. 
৬২ অধ্য।য়ে ৩১ শ্লোকে জ্ীশিবের প্রতি জ্রীকঞ্জের বাক্য যথ! ॥ 

০ 

ছল। বেমন এই ব্রাঙ্গণ বিদযাচরণসম্পন্ন এই কথ! কছিলে এই বক্তি ব্রাঙ্মগমাঞ্জে বিগ, 
চয়ণসম্পান্তি সাধন করিতেছেন, এই কল্পলায দ্বারা াঙ্গণমাত্রে বিদ্যাচরণসম্পত্তি সাধন করা 

যার ন।, যেহেতু ব্রাত্য বাকিতে বাতিচার হয়, ইহাই দোষ কধন। এক বৃত্তির দ্বার! শব 

প্রয্জোগ করিণে আঅপর'বৃত্ির ধারা যে প্রতিযেধ, তাহার নাঁদ. উপচা ছল। বেদগ গং 

শঙ্ষের শক যায়া জমি সিগ্য এই শঙগ্রায্োগ করিলে এই পুফ্ষ অমুক হইতে উৎপয়, 

অতএব কিরপে নিপ্ধয হয়, এই এ্র্তিষেধ এবং লীগ পদের লক্গণার দ্বার! নীল খট এই শব- | 
প্রয়োগ রুঙ্িলে ঘট ফিরপে নীরন্ধপ হয় এই গ্রতিঘেধ।. ২1 

বিগ্রহ ॥ পরা 
যাহাতে পরার হয়, কাহার নাস. সিএহীন ॥. দেই নিথহস্থাৰ ুতিজানি,. ভিজা- | 

স্বর, আতিকাহিরোধ,. ক্র, অর্াহয, নিক, পুনক্তি,ৎ রাগ ইঙগানি নান, 
একার হয় 1. | | 

* লক্ষণার লঙ্গণ মধালীল ১৯৩ পৃষ্ঠার আছর: ২” 1 2০ তন 
্ 

* 
পে হ 

শি ৪০, 

- 7 

টি ্ শি এ ৬.৯. ০৯২ ০৮ সি - ॥ টি 

রে শি ্ঃ নি হত 



স্থাগসৈঃ কল্পিততব্বচ জনানবস্িমখান্ বুরু। না 
মঞ্চ খোোপয় যেন স্যাহ স্ষ্টিরেযো তো ্তরা 8 

তথাহি উত্রখণ্ডে ২৫ অধা।য়ে ৭ শ্লোকে ॥ 

মায়াবাঁদমসচ্ছান্ত্ং গ্রচ্ছন্রং বৌদ্ধমুচ্যতে । 

মমৈক বিহিতং দেবি কলৌ' ব্রাক্ষণমুত্তিনা ॥ ১৩০ ॥ 

গুনি র্ হলো পর বিশ্মিত। মুখে না নিঃসরে বাণী হইল 
৮ শশী ৩ শা শি ০ তার পাপাশীপিশ শী তাকী, ১. সি ও তা পি কপি তা টিপি িলািপিপিশ পোপ পিসী পিসী পা পা পিসলাা পিস আই পপ 

| স্বাগমৈক্িতি। যেন গরকাবেণ এদ| | সায্িকী নষ্টিঃ উনার সাং স্বথা স্বং জনান্ 

মদধিমুখান কুক মাঞ্চ গৌপয় ইততার্থ; ॥ | 

মাপ্াবাদমিতি । দেবি ছে পার্মত্তি কলৌ কলিযুগেইসচ্ছান্ত্ং ক্ণমুস্তিন! অয এৰ 

বিহিঞ্ বিউনিতা ॥ ১৩ ॥ 
কারার 

শাস্রদ্বার। নিশ্চয় জনসকলকে অরমাতে বিমুখ অর্থাত আগর, প্রতি ভক্তি- 

স্বীন কর এবং আমাকেও গোপন কর, যেন এঁ গোপন এই সৃষ্টি 

উত্তরোতর ক্রমে বৃদ্ধ প্র।ণ্ড হয় ॥ 

এ & উত্তরখণ্ডে ২৫ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে 

৮ স্বরীশিষবাক্য ঘথ|॥ 

মহাদেব কহিলেন, ছেদেবি! কলিযুগে আসি টি হই. 

খু করিব, সেই শ্রম নাম বৌদ্ধ অর্থাৎ আংতত্রঙ্গবাদ বলি! কথিত 

হইবে, উহ! প্রচ্ছম অর্থাত, উহাতে তক্তিজনক তত্ব আচ্ছার্দিত 

| থ।কিবে ॥ ১৩০1 

স্কাব অবলঙ্থন করিলেন, ১৩১1. 
ঃ 

৮ 

্ 

পল সত পি সপ এ 1427 পাপী ০ ৯ পাশাপাশি 27 তক শ তা (১57 তাত তে 53 জাত ০4 

শরীর খালের, হে শিব! মি নিজের দর অ।গম (তন্ত্র) 

অর্থাৎ বুদ্ধশরীর পরিগ্রহ করিয়া যে মায়াবাদরূপ অসং শর বিধান: 

-মহাপ্রভুধ এই সকল বাক্য অবণ করি সার্বভৌম ভটাচধ্য অভি- | 

| শ বিস্মিত হইলেন, তীহীর মুখে আর বায নির্গত হয় না, তিমি ড্ 

ৃ জ্ীচৈতন্যচনিতাযুত।। [ মধ্য ড পরিচ্ছে? 1. 



মধ্য। ৬ পরিচ্ছেদ ।] প্রীচৈতন্যচরিতাখ্বত। ২০. 

স্তম্ভিত ॥ ১৩১ ॥ প্রভূ কথে ভট্টাচার্য্য ন। কর বিশ্মপন। ভাগবানে ঙ্জি 
পরম পুরুষার্থ হঘ ॥ আ্মার!ম পর্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন। এঁছে চিক 
ভগবানের গুণগণ ॥ ১৩২ ॥ 

তথাহি শ্ীমপ্ত।গবতে প্রথমস্কদ্ধে ৭ অধ্যায়ে : ১০ শ্লেকে 

শৌনকাদীন্ প্রতি শ্রীসুতবাক্যং ॥ 
আ্ম।র(মাশ্চ মুনয়ে! শিগ্রন্থা অপুযুরুক্রমে | 

. 
ূ 

ূ ] 
ৰ কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি্িৎস্ত,ত গুণে হরিঃ ॥ ইতি ॥ ১৩৩ ॥ 

রা. াবারধবীপিকাগাং 1১।প।১০। গগ্রস্থাঃ াস্থেভো! নির্গতাঃ। তদুক্তং গীতান্ু। দা 
তে মোহকলিলং বুদ্ধব্যতিতরিাতি। তদা গম্থাসি নির্ষেদং শ্রোতবাস্য শ্রহষ্য চেত্তি। 

বন্ধ, গ্রস্থরেব গ্রন্থঃ নিবৃত্তঃ ক্রোধাৎ্হক্ষা ররূপো গ্রন্থিধেষ।ং তে নিবৃত্তহৃদয় গ্রদ্থয ইত্যর্থঃ। নু 
 মুক্তানাং কিং ভক্তেতি সর্বাক্ষেপপরিহারার্থনাহ ইড় হগ্ুণে| হরিরিতি ॥ 
ূ ক্রমসনর্ভঃ | তমেতং শ্রীবেদরা'সদা সগাধিজাতান্ুভবং শ্রীশৌনকগ্রশ্্োত্বরথেন বিশ. 

ূ দয়ন্ সর্বাত্ারামান্থতবেন সহেহুকং শম্থাদম়তি আশ্মার।মাশ্চেতি | নিগ্রস্থাঃ বিধিনিষেধা- 

তীতাঃ। নির্গতাহঙ্করগ্রন্থয়ো৷ বা। অটহতুকীং ফল[ভিলদ্ধিরহিতাং। ইথগিতি আয্মায়ামাণা- 
মপ]াকর্ষণন্বভবে। গুণে! যসা স ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৩ ॥ 

অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন, ভট্টাচার্য্য! আপনি নিশ্মিত টস 
না ভগবানের প্রতি যে ভক্তি তাহাই পরম পুরুধার্থ হয়, আয্ম।রাস.মুনি 
পর্য্যন্ত ঈশ্বরের ভূজন করেন, ভগবানের এ সকল গুণ, চিন্ত সর্াৎ 

৷ বুদ্ধির অগেছচর ॥ ১৩২ ॥ 
এই বিষয়ের প্রমাণ শ্্রীমন্তাগবতের ১ ক্বন্ধের ৭ অধ্যায়ে 
.১৭ক্লোকে শৌনকাদির প্রতি শ্ীসুতবাফ্য যথা ॥ 

সত কহিলেন, আম্মার।ম মুনি সকলের কোন গ্রকার াদযগ্রস্থি | 
না! খাকিলেও উহার।ও উরক্রম শ্রীকৃষ্ণ ফল |ভিসক্ষিরহিত ভক্তি করিয়া | 
থাকেন, হরির তাদৃশ সাধারণ গুণ যে, মক অমুস্ত লকলেই র্থ ৰ 
নট হয়েন ॥ ১৩০ ॥ 

৯৫, | 
4 

শি 

ডি ক 

ঠা 

[২৭] 



শ২৮ শ্রীচৈতন্যচরিতা মুত । থয ৬ পরিজ 

শুনি ভট্টাচার্য্য কহে গুন মহাশয়। এই গ্লোকের অর্থ শুনিতে বাগ! 
হয়॥ ১৩৪ ॥ প্রভু কহে তুমি কিঅর্থ কর তাহ! আগে শুনি। পাছে 
আমি করিব অর্থ যেধ! কিছু জানি ॥ ১৩৫ ॥ শুনি ভট্টাচার্য গ্লোক করিল 
ব্যাখ্যান। তকান্ত্র মত উঠায় বিবিধ বিধান ॥ নববিধ অর্থ তক্পাস্ত 
মত লৈয়া। শুনি মহাপ্রভু কহে ঈঘৎ হাপিয়]॥ ১৩৬ ॥ ভটটাচার্ধ্য জানি 
তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি ! শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে কারো নাহি এছে শক্তি 

॥ ১৩৭,॥ কিন্ত তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য গ্রতিভায় %। ইহা বহি 
ক্লোকের আছে আর অভিপ্রায় ॥ ১৫৮॥ ভটটাার্ষ্যের প্রার্থনায়, প্রভু: 
ব্যাখ্য। কৈল। তার নব অর্থ মধ্যে এক না ছুইল ॥ ১৩৯ ॥ তংজ্মারামীদি 

পি শাপাপাস্ীপীশিসা পাপ পাপ ৭ ম্পাপপসপা চি 

ইই শ্লেক শুনিয়া ভা! চ্ধয কহিলেন, মহ।শয়! শ্রবণ করুন, এই 
শ্লোকের অর্থ শুবিতে আমার রাগ! হইতেছে ॥ ১৩৪ ॥ 

মহাপ্রভু কহিলেন, আপনি কি অর্থ করেন অগ্রে তাহা শ্রবণ করি, 
আমি যাহা কিছু জানি পশ্চাৎ অর্থ করিব ॥ ১৩৫ 
এই কথ! শুনিয়া ভট্টাচার্য প্লোকের ব্যাখ্যা করিতে আরন্ত করত 

শকশ্যান্সের মত বিবিধ বিধানে উত্থাপন করিলেন এবং তক্কশাস্্রমতে | 
এঁ শ্লোকের নয় প্রকার অর্থ করিলেন, ব্যাখ্য। শুনিয়। মহাপ্রভু ঈষৎ 
হস্যপুর্বক কহিলেন ॥ ১৩৬ ॥ 

ভট্টাচার্য্য ! আমি জানি আপনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি, এরূপ শা 
ব্যাখ্যা করিতে কাহারও শক্তি নাই ॥ ১৩৭ ॥ 
আপনি পপ্িত্যগ্রতিভ।য় অর্থাৎ নবনবোল্েখশত্তি বশতঃ অর্থ 
করিলেন কিন্তু ইহ! ভিন্ন শ্লোকের অন্য প্রকার অভিপ্রায় আছে ॥ ১৩৮ 

মহ গ্রভূ ভট্ট।চার্য্ের প্রার্থনায় এ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন, কিন্ত 
হার নয গ্রকার ব্যাখ্যার মধ্যে একটী অর্থও গ্রহণ করিলেন ন! 0১৩৯ 

* গড়া নবববোল্পেধশালিনী প্রতিভা মতা ॥ | 
অধ্যর্ঘ।। নৃষ্ঠন নৃতন, উল্লেধপাধিনী বুদ্ধিকে গ্রতিত| অর্থাৎ গুভাৎগন্নমতি কহে ॥ 

গজ ৫. 
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| মধ্য। ৬ পরিচ্ছেদ।] শ্ীচৈতম্বচরিতামুত | ২০৯ 

 শ্লোকে একাদশ পদ হয়। পৃথক্ পৃথক কৈল পাদের অর্থ নিশ্চয়॥ 
 তন্তৎপদ প্রধান্যে আত্মারাম মিলাইঞ1। অধ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় 
লঞ্। ॥ ১৪* ॥ ভগবান্ উ তাঁর ভক্তি ভার গুণগণ। অচিন্ত্য প্রভাব তিনের 
ন। যায় কথন ॥ ১৪১ ॥* অন্য যত সাধ্যলাধন করি আচ্ছাদন। এই তিনে 
| হরে পিদ্ধ সাধকের মন ॥ ১৪২ ॥ সনকাদি শুকদেব তাহাতে প্রমাণ । 
| এই মত নানা অর্থ করিল ব্যাখ্যান ॥ শুনি ভট্টাচার্য মনে হৈল চমৎকার | 
 প্রভুকে কৃষ্ণ জনি করে আপন! ধিক।র 1 ইহো ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ই 
৷ না জানিঞা | মহা অপরাধ কৈল গর্বিত হইএ! ॥ আত্মনিন্দ] করি লৈল 
প্রভুর শরণ। কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন ॥ ১৪৩॥ দেখাইল 

ৰ অ।তারাম।দি শ্লেকে একাদশ অর্থাৎ আত্মারামাঃ। ১। চ1২। 
মুনয়ঃ। ৩। নিগ্রস্থাঃ18। অপি। ৫। উরুক্রমে | ৬ | কুর্ধবস্তি। ৭। 
অহৈতুকীঃ। ৮। ভক্তিং। ৯। ইথভ্ভৃতগুণঃ। ১৯ | হরিঃ| ১১। এই 
 এগারটী পদ হয়, মহাপ্রভু পৃথক্ পৃথক্ পদের অর্থ নিশ্চয় করিলেন, 
সেই সেই পদের প্রাধান্যে আক্মারাম মিলিত কণিয়! অভিপ্রায়নুসারে 
অক্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন ॥ ১৪০ ॥ . 

ভগবান্, ভগব।নের ভক্তি ও ভগবানের গুণ সকল, এই তিনের 
অচিন্ত্য প্রভাব তাহা*ব!ক্যে বলিয়। শেষ করা যায় না॥ ১৪১ ॥ 

অন্য যত সাধ্য সাধন আছে তৎসমুদ।য় আচ্ছাদন করিয়া এই তিনে | 
সিদ্ধ ও সাধকের মন হরণ করে এই বিষয়ে সনকাদি ও শুকদেব প্রম।ণ' 
গ্রুপ, মহা এরভূ এই প্রকার নন! অর্থব্যাখ্য। করিলেন, শুনিয়া আঁচা- 
ধ্যের মনে অতিশগ্প চমৎকার.বোধ হইল ॥ ১৪২ ॥ | 

অনন্তর স্বভৌম মহা!প্রভূকে কৃষ্ণ জনি! আপনাকে ধিক্কার 
করত কছিলেন, ইনি সাক্ষ।ৎ শ্রীকৃষ্ণ, ই্াকে জানিতে না! পারিয়। 
গর্বধিত হইয়! মহা অপরাধ করিলাম, এই বলিয়া যখন অ।ত্মনিচ্দ। 
তর _ _ _ সি 



1২১৭ প্রীচৈতন্যচরিতাস্ত ॥ [মধ্য । ৬ পরিচ্ছেদ। | 
১১১১ সাপ 

আগে আরে চতুড়ুজ রূপ। পাছে শ্যাম বংগীমুখ স্বকীয়ন্বরূপ ॥ ১৪৪ ॥ 
দেখি সার্বভৌম পড়ে দণ্ডধৎ করি। পুন উঠি স্তুত্তি করে দুই কর যুড়ি 

॥ ১৪৫ ॥ প্রভুর কৃপ।য় তারে স্ফরিল নব তত্ব। নাম গ্রেমদান আদি 
বর্ণেন ম্ত্ব ॥ ১৪৬ ॥ শত শ্লোক কৈল এত দণ্ড না মাইতে । বৃহস্পতি 

( তৈছে শ্লে।ক না পায়ে করিতে ॥ ১৪৭ ॥ শুনি গ্রডু হুখে তারে কৈল 
আলিঙ্গন ভট্াচার্যয প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন ॥ অশ্রয কম্প স্বেদ | 
পুলক ভরে খরহরি | নাঁচে গায় কান্দে পড়ে গড পদ ধরি ॥ ১৪৮॥ 

িপিশিসপাসপীদিলাপিপীশি 

পর্্বক প্রভুর শরণ লইলেন, তখন উহ।কে কপ করিতে মহ। ডর 
অন্তঃকরণ হইল ॥ ১৪৩॥ | 

_ অনভ্তর মহাপ্রভু প্রথমতঃ সার্ধভৌমকে চতুভূর্জরূপ দর্শন করান, 

৷ পশ্চাৎ শ্যামবর্ণ বংশীবদন অ|গনার নিজরূপ দর্শন দেন ॥ ১৪৪" 

অনন্তর সার্বভৌম রূপ দর্শন করিয়। ভূমিতে পতিত হইয়! দ€বৎ 

( প্রণাঙ্ণ করিলেন, পুনর্ববার গত্রোথানপুর্ববক কৃত।ঞলি হই তব ফিতে 

ল।গিলেন | ১৪৫ ॥ 

, তখন মহাপ্রভুর কৃগ।য় সার্পাভৌমের সমুদায় তত্ব সি হওয়।য় 

ৃ নাম ও প্রেমদান গ্রস্ভৃতি বর্ণন করিতে ল।গিলেন ॥ ১৪৬ ॥ ৃ 

|... ভট্টাচার্য মহাশয় এক দণ্ড না যাঁইতে যাইতে এমত এক শত ক্লক 
রচনা! করিলেন যে, সে একার গ্লে।ক রচনা করিতে বৃহম্পতিরও শক্তি 
হয় ন!॥ ১৪৭1 

তখন শ্লোক শুনিতে মহা গ্রতু তাহাকে আ।লিঙ্গন করিলে তায 
প্রেমাবেশে অটৈতন্য হইলেন। এবং অভ্র কম্প স্বেদ ও জঠিশয় 
লকে কম্পিত কলেবয় হইয়। নৃত্য গান ও ক্রন্দন করিতে কল্ধিতে | 
ভর চরণ ধারণ করিয়া! পতিত হইলেন ॥ ১৪৮৫ 

পাপ্পপিসপস্প পাপা 
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ূ মধ্য | ৬ পরিচ্ছেদ |] শ্রীচৈতন্যচরিতা মৃত । ২১১ 
পাত পলা সা পানামা পপ পপ 

| দেখি গোপগীনাথাচার্য্য হরষিত মন। ভট্টাচার্যের নৃত্য দেখি হাসেছগ্রভুর 

| গ্রণ ॥ ১৪৯ ॥ গোপীন!থাচার্ষ্য কহে মহাপ্রভু গতি । মেই ভট্টাচার্য্যের | 
(প্রভু কৈলে এই গতি ॥১৫০।॥ প্রভূ কহে তুমি ভক্ত তোমার সঙ্গ হৈতে। 
জগন্ন।থ ইহ।রে কৃপা কৈল ভাল মতে ॥ ১৫১ ॥ তবে ভট্টাচার্য গুভু 

ূ স্থির করিল। স্থির হৈয়! ভটটচার্ধ্য বহু স্ততি ফৈল॥ জগৎ তারিলে 
ৃ প্রত সেহ অল্পকার্যয। আম! উদ্ধ।রিলে তুমি এ শক্তি আশ্চ্ধ্য ॥ তর্ক- 

শাস্ত্রে জড় অমি যৈছে লৌহপিশু। আমা দ্রেবাইলে তুমি প্রতাপগ্রচণ্ড 
॥ ১৫২ ॥ স্তুতি শুনি মহাগ্রভু নিজ বাস। আইলা । ভট্টাচার্য্য আ।চার্য্য- 

| ত্ব।রে ভিক্ষা! করা ইলা ॥ ১৫৩ ॥ আর দিন এভূ গেল। জগন্নাথ দর্শনে। 

|- 

সার্ববভৌমের নৃত্য দেখিয়া গোপীনাথাচার্ষ্যের মন হৃষ্ট হইল এবং 
তদ্দর্শনে নহাগ্রভূর ভক্তনকল হাপিতে লাগিলেন ॥ ১৪৯ ॥ 

| তখন গেপীনাথাচারধ্য মহাপ্রভুর প্রতি কহিলেন, প্রভো ! আপনি 

৷ ভট্টাচার্যের এই গতি করিলেন ॥ ৯৫০ ॥ 

ৰ মহাপ্রভু কহিলেন, আচাধা ! তুমি ভক্ত, তোম।র সঙ্গ গুণে জগন্নাথ | 

ইই(কে উত্তমরূপে কৃপ। করিয়।ছেন ॥ ১৫১ ॥ 

সে যাহা হউক, অনন্তর মহাপ্রভু ভ্ট।চা্্যকে হুস্থির করিলে, ভট্ট- 

ূ চর্ধ্য স্থির হইগ বহু স্ততি করত কছিলেন। প্রভে। ! আপনি যে, জগৎ 

উদ্ধার করিলেন, তাহা অতি অল্প কার্ধা, কিন্ত আমাকে যে উদ্ধার করি- 

লেন ইহ।ই আপনার-আ+্চর্ধ্য শক্তি, আমি তর্কশান্ত্রে লৌহপিগডের ন্যায় |. 

জড় হইয়াছি জ/পনি অ।পনার গ্রচগুপ্রতাপে অ।ম।কে দ্রবীভূত করি- | 

লেন ॥ ১৫২ ॥ | 

 আঅনপ্তর মহা প্রভু স্তুতি শুনিয়া নিজ বাসার গমন করিলেন এবং 

ভট্াচাঁধ্য গে পীনাথচাধ্যদ।র তাহার ভিক্ষা করাইলেন ॥ ১৫৩ ॥ 
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২১২ প্রীচৈতন্যচরিতাম্বত। [মধ্য। ৬ পরিচ্ছেদ। 
৯ পপ ০৯৩ ০৯০৭৯ পাপ উজ াসেস্প্পীসপপাপাপ 

দর্শন করিল. জগন্ন।থ শয্যে।খানে ॥ পুজারি আনিঞা মালা প্রনাদান্ন | 
দিণা। প্রপাদান্ন মাল। পাঞা প্রভু হর্ষ হৈলা॥ সেই প্রসাদান্ন মালা | 

| আঁচলে বান্ধিয়া। ভাচার্ধের ঘরে আইল ত্বরাযুক্ত হৈয়! ॥ ১৫৪ 
1 অরুণোদয় কালে প্রভুর হেল আগমন। মেইকালে ভট্টাচার্যের হলে 

; জাগরণ ॥ কৃ কৃঝঃ স্কট কহি ভট্টাচার্য জ।গিলা। কৃষ্ণনাম শুনি প্রতুর 
অ।ণন্দ বাটিলা ॥ ১৫৫ ॥ বাহিরে প্রভূর সনে হৈল দরশন। অস্তে ব্যস্তে 
কৈল এ্রভুর চরণ বদন ॥ ১৫৬| বলিতে আসন দিঞ| দেহে ত বসিলা। 
প্রপাদাঙগ খুলি এভু তর হস্তে দিলা । প্রপ।দ পাঞ ভট্টাচার্যের আনন্দ 

শপে শীত আপ তাস পা 527 ০৮১৮৮. ০ 
পিস্তল শি পা ৮পপি্পি পিসী শা পিস পা 

শীট লরি ২. তত শশা িটিশি ১০ ০০৯ 

সপ পাকি এপি পি আপপণ পপি ০২৮, 77:5৮0৩ 

অপর এক দিন মহাপ্রভু জগম্মাথ দর্শনে গমন করিয়া জগন্নাথের 
শয্যোথান দর্শন করিতে ছিলেন, এ মগয়ে পুারী জগন্নাথের প্রপাদ 
মাল! ও অম আনিয়া নিবেদন করিলেন, মহাপ্রভু প্রসাদান্ন মালা প্রাপ্ত 
হইয়া হর্ধিত হইলেন এবং সেই প্রসাঁদ!ম মালা অঞ্চলে বন্ধন করিয়া 
ভট্টাচার্ধ্যর গৃহে শীত্ব আগমন করিলেন ॥ ১৫৪ ॥ 

অরুণোদয়কালে প্রভুর অ।গমন হইল, সেই সময়ে ভট্টাচার্য্যেরও 
জ।গরণ হইল। ভট্টাচার্য্য স্পষ্ট।ক্ষরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহিমন। জাগরিত হইলেন 
কন্চনায় পলণে মহাপ্রভুর আনন্দ অতিশঘ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল 1 ১৫৫ ॥ | 

বাহিরে প্রভুর সহিত স্র্শন হওয়ায় ভট্টাচার্য ব্যস্ত সমস্ত. হইয়া | 
গ্রড়ূর চরণ বন্দন! করিলেন ॥ ১৫৬ ॥ 

_ অনস্তর বসিতে আলন দিয়! ছুই জনে উপবেশন করিলেন |. তখন 
| মহাপ্রড্ প্রসাদ।ম খুলি সার্ববভৌমের হস্তে দিলেন, ভট্টাচার্য্য প্রসাদ]. 

| প্রাপ্ত হইয়! আনন্দিত হইলৈন, ' যদদিচ সন্ধ্যা, সন ও দস্তধাবন প্রভৃতি 
কিছুই করেন নাই, তথাপি চৈতনোর অনুগ্রহে মনের জাঙ্য সমু |. 



4 রর 

পি সপ পাপ শশী সি শিলা পেস্ট পাপা সপ পপ পপ পপ পা সহি পপ পাপে পশম রি এ- বি 

টু নর সী 

শধ্য। ৬ পরিচ্ছেদ। ] ভ্রীচৈতনযচরিতা স্বতত | ২১৩ 

ূ হইল। সন্ধ্যা ম্লান দস্তধাবন যদ্পি নাকৈল॥ চৈতন্য প্রল।দে সার 

জড্য ঘব গেল। এই শ্লোক গড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল ॥ 
তথ।ছিঃপন্মপুরাণং ॥ . এ... এই 

|... শুফং পরু্যবিতং বাঁপি নীতং বা দূরদেশতঃ। 
ূ গ্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা ॥ ইতি ॥ ১৫৮॥ 

দেখি আনন্দিত হৈল স্হাপ্রভূর মন। প্রেমাবিষ্ট হএঞ1 কৈলা তারে 
আলিঙ্গন ॥ ১৫৯ ॥ ছুই জন ধরি দৌঁহে করেন নর্তন। ঠৌহার স্পর্শেতে 

(হার প্রফুল্ল হৈল মন ॥  ম্বেদ কম্প অশ্রু দৌহে আনন্দে ভাঁদিলা | 

প্রেমাবিষ্ট হঞ। প্রভূ কহিতে লাগিলা ॥ ১৬১ ॥ আজি মুঞ্জি অনায়াসে 

০ 

শুফমিতি । মহাগ্রসাদং ভগবতুক্তশেষং গ্রাপ্তমাত্রেণ যেন তেন রূপেণ গ্রাপণেন তৎক্ষণং 

তভোক্তব্যং। অবশ্য তোজনীয়ং। অভ্রভোক্তবো কালবিচারণ। কালবিবেচনা ণ বর্তবা 

ইতি। কথতুতং প্রসাদং। শুষ্ং কঠিনং চিরকালোধিতং পধুণধিতং বাপি হূর্গান্ধিং বা। পুনঃ 
কথস্তৃতং ব। 8 বহদুরদেশাদপি ॥ নীতং ানীরং বেতাথঃ | ১২৮ ॥ 

_ এসপি শিশিত। পিসী পাপা পপ পাশ জপ পাশাপাশি 

। দূরীভূত হওয়ায়, নিম্নলিখিত এই শ্লোক পাঠ করিয়া মস তৌন্জন করি- | 
লেন ॥1 ১৫৭ ॥ 

রর এই বিষয়ের প্রমাণ পদ্মপুরাণে যথা ॥ 

গুক্কই হউক ব। পধুর্ণধিতই হউক অথবা দুরদেশ হইতেই আনীত 
হুউক প্রাপ্ত মাত্রে ভোজন করিবে, ইহাতে ক।ল বিচার নাই | ১৫৮ ॥ ]. 

সার্বভৌমের এইরূপ আচরণ দেখিয়া মহা প্রভুর মন আনঙ্দিত হইল 
এবং তিনি প্রেম।বিষ্ট হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৫৯ ॥ 

তখন ছুই জনে পরস্পরকে ধারণ করিয়। নৃত্য করিতে ল।গিলেন 
এবং দুইয়ের স্পর্শে ছুইয়ের মন প্রফুল্লিত হইল ॥ ১৬০ ॥ 

স্বেদ, কম্প ও অশ্রঃপ্রভৃতি সত্বিক ভ।বসুমুহ উদয় হওয়ায় দুইজনে 
আনঙ্দে ভাসমান হইলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইয়! মহা প্রভু কছিতে লাগি- 
লেন ॥ ১৬১ ॥ . 

শশা ৯ পাপা পপ াপপপী শিপ ও পি ও 

স্পা  এউ 
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| ২১৪ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [মধ্য। ৬ পরিচ্ছেদ । 

| জিনিলু ত্রিভুবন। আজি মুচি করিলু সস 
পূর্ণ হেল দব অভিলাধ। সার্ববভৌমের হৈল মহা প্রসাদ বিশ্ব(স 1১৬২ 
আঙ্জি নি্ষপটে তুমি হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়। কৃষ্ণ নিফপটে হৈল!। তোমারে 
সদয় ॥ অজি সে খণ্ডিল তোমার দেহি বন্ধন | আজি ছিন্ন কৈলে 
তুমি মায়ার বন্ধন ॥ আজি কৃঝ্ প্রাপ্তি যোগ্য হৈল হর মন। বেদ 
ধর্মী লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ ॥ ১৬৩॥ , বাণ 

. তথ।হি শ্রীমন্তাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তম!ধা।য়ে ৪১ গ্লে।কে 
নারদং প্রতি প্রীত্রন্ধবাক্যং ॥ 

যেষ।ং ম এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ 

সর্নাজবন।শ্রিতপদে! যদি নির্বব্যলীকং। 
সপ ০০৮০৮০০০০৮০ তল যার 

তাবার্থদীপিকায়াং। ২।৭। ৪১। যদ্দিন কেহপি বিদস্তি তহি কখং মুচোরন্.তংক্কপ' 
য়ৈরেত]াহ যেযামিতি | দয়্য়েৎ দয়াং কুর্ধযাং। তে চ যদি নিফপটমাধ্রিতচরণা ভবস্তি তে 
ছস্তরাং দেবমান়াং জাতিতরস্তি চকারান্মায়াটৈভবং বিদস্তি চ। অথেতি_ বা প15:। প্রত্যক্গমেব টাকি 8512588388885385-55165585188 

আজি অমি অনায়।সে ত্রিভূবন জয় করিলাম, আমি বৈকুষ্ঠে আরো” 
হণ করিলাম, আজি আগার অভিলাষ সকল পূর্ণ হইল যেহেতু সা 
ভৌমের মহা গ্রসাদে বিশ্বাস জন্মিল ॥ ১৬২ ॥ ৮ 

ছে ভট্টাচার্ধ্য ! অন্য আপনি অকপটে শ্ীকুষ্খের আশ্রিত না ৰ 
আপন।র প্রতি অদ্য শ্রীকৃষ্ণ নিগপটে সদম হইলেন, আজি আপনার 
দেহবন্ধন খণ্ডিত হইল, আজি আপনি মায়।র বন্ধন খণ্ডন করিলেন এবং 
আপনার মন কৃষ্ঃপ্র।প্তির ষেগ্য হইল, যেহেতু বেদ উল্লঙ্বন করিয়া 
প্রন।দ ভোজন করিলেন ॥ ১৬৩. 

এই বিষয়ের গ্রম।ণ'ভ্রীমন্ত।গবতের দ্বিতীয় ক্কদ্ধের ৭ অধ্যায়ে 
৪১ শ্লোকে রারদের প্রতি ব্রহ্মব।ক্য যথা ॥ 

রঙ্গ! কছিলেন, নারদ! সেই ভগবান্ হার গ্রতি দয়া, করেন) 
উহার যদি কপটতা পরিত্যাগপূর্ববক সর্ববান্তঃকরণে তাহার পাদ- 



. সপ রি 

| মঙ্ধ্য। ৬ পরিচ্ছেদ |] ভ্রীচৈতনাচরিতাস্বৃত। ২৯৫ 

"তে ছুত্তরামর্তিতরন্থি চ দেবমায়াং; 
নৈষাং মমাহমিতি ধীং শ্বশৃগালতক্ষ্যে ॥ ইতি ॥ ১৬৪ ॥ 

এত কছি মহ।এড়ু আইলা নিজশ্থ!নে। সেই হৈতে ভটাচার্ষ্যের 
1 খখ্িি গভিমা ॥ চৈতনাচরণ বিনে নাহি জানে আন। ভক্তি বিন! 
| নাছি করে শাস্ত্রের ব্যখ্য।ন ॥ ১৬৫ ॥ গোপীন!থ।চার্ধ্য তার বৈষ্ণবত। 

| দেখিঞ1| হরি হরি বলি নাচে করতাপি দিঞ। ॥ ১৬৬ ॥ আর. দিন 

| ভষ্ট।চাধ্য চলিলা দর্শনে । জগমথ নাংদেখি অ।ইলা প্রতৃপ্থামে ॥ ১৬৭ | 
2৯১৯০ ল৯৯2০42১28-582 

| ভেষাং মাদাতিতর্ণমিত্যাহ নৈষামিভি। শ্বশৃগালানাং ভঙ্গ দেছে। 

আগ ০ 

ক্রমসন্দর্ডে | তি তর্তব1না: আাক্িকবীর্ধ্যণাং তরণসাধন।মাক্ামা? লিক বীর্য গাদা তা্তিক- 

জালা কথং লোক! দিশ্ত়েযুরিতা শঙ্কা | ষেষ!গিতি। যতধ। | ভণ্মাতজ্!না গ্রহং পরি 

| ত্বাজ্য ুন্ধঙাবেন ভঙ্জেদেবেন্ত]াহ। যেবামিতি চক[য়াদনহযেনৈব লনন্তি ডি | ১৬৪ | 

পপ পাপা পপ পপ পাপ পাপ পা পপি পপ পাপা পিস ১ সপ 

পল্ের আশ্রিত হয়েন, তপেই উহার দুরন্ত মায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন 
.] এবং সায়াবিভষ ও জানিতে পারেন, অ।র কুকুর শৃগালাদির ভক্ষ্য এই 
পঞ্চলোতিক দেহেতেও তাহ।দের "আমি আমার” এরূপ বধ থকে 

| না। ১৬৪.॥ 

এই ধলিয়। মহাগরডু শিল্পস্থানে.অ|গমন করিলেন, সেই হইতে ভট্টা- 
চার্য্যের অভিমান দুনীভৃত হইল এবং.তিনি সেই হইতে চৈতন্যচরণ 
ব্যতিরেকে অন্য কছু জানেন না এজন ব্যতিরেকে শালের অন্য 

কে।ন অর্ ব্যাখ্য| করেন_না॥ ১৬৫, ॥ 

তগ্চন গেগীনাথাচার্য্য স্যর্বভৌমের বৈষ্ষত! দেখিয়। করতালি 
।. প্রথানপুর্ববর «হরিবোল হরািবোল” বলিয়া,নৃত্য করিতে. লাগিলেন ॥১৬৬ 
| 'ক্সনন্তর জন্য কোন :জিরল উট্টাচার্ধ্য জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করত 
! জগমাথ দর্পন না করিয়াই প্রভুর ম্ছানে আগবন করিলেন ॥ ১৬৭ 

[২] 
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, ২১৬. জীচৈতন্তচরিতাস্বত। [মধ্য। ৬ পরিচ্ছেদ.) 

দণ্ড করি কৈল বহবিধ স্তুতি । দৈন্য করি কহে নিজ পূর্বের চুরি 
॥ ১৬৮॥ ভক্িলাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন। এন উপদেশ কৈল নাম- 

সন্থীর্তন ॥ ১৬৯।॥ 
তথাছি ্রীহরিভক্তিবিলাগস্যৈকা দশ বিলালে ২ অস্ব- 

ধৃত বৃছম।রদীয়বচনং ॥ 

হয়ের্নাম হয়েদান হয়েনণমৈব কেবলং। 
কলো' নাস্তোেব নান্ত্েব নান্তেব গতিরস্যথা ॥ 

কৃতে বন্ধ্যা যুতো| বিষুতং জ্রেতায়াং যজতো। মথৈঃ | 

হয়েনমেতযাদি প্লোকছয়েনাহযস্তদেবাহ। কুতে সঙ্যযুগে ধানেন বিষুং গ্রা্েতি। 
] ফলো তত্ধা।নং নান্তযেব কেবলং হয়েন?টমব ভজনমিতি। ভ্রেতায়াং জেতাযুগে হজাদিকি- 
ধি ইং প্রাযু্পতি ফলৌ তৎ যজ্ঞাদি নাগ্েব কেবলং হর়েনণমৈব ভজনং। পরে স্থাপয়ধুগে 
পরিচর্যা দিতিঃ সেবাদিভিথিঞুং- প্রাপ্পে।তি শ্ম। কলৌ নম! পরিচর্ধা। নান্তোষ কেবলং 
ছয়েন 1মৈব তনং অনাথ! ধ্যানগতিরনাথা যাগাদিগতিয়নাথ! 'পরিচর্যাগতিঃ লো 

তাদনম্তর দুবৎ প্রণাম করিয়া বহু প্রকার স্ততি পাঃপুর্ব্বক নিজের 
পূর্ব ছুর্মতি নিবেদন করিয়া কহিলেন ॥ ১৬৮ 

প্রতে!! সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিসাধন শুনিতে আমার মল হইয়াছে, তখন 
] মহাপ্রভু নামসন্ধীর্ভন উপদেশ করিলেন ॥ ১৬৯ ॥ 

এই বিষয়ের প্রম।ণ হরিভক্তিবিলাসের ১১ বিল।প্লে ২৪২ অক্ক- 
ধত বৃহমারদীয় ও শ্রীমন্তাগবতীয় বচন যথা | 

সত্যযুগে ধ্যানযোগঘর! বিষুঃকে প্রাণ্ড হইত, “কলিতে সে ধ্যান-. 
যোগ নাই, কেধলমাত্র হরিয় নামই ভজন। জ্রেতাযুগে যজ্জযদিদ্ব। রা, |, 
বিধুঃকে প্রাণী হইত, ফলিতে হ্ঞাদি নাঁই, কেবলমাত্র হরির নামই 

এত্ধজন। এবং দ্বাপরঘুগে পরিচর্যা অর্থাৎ সেবাদারা বি প্রাণ্ড হইত, 
'কলিতে দেবাদি নাই, কেবলমাত্র হরির নামই ভজন। অন্যথা হরিনাম, 
ব্যতি়েকে কলিযুগে ধ্যান, যর, ও. পরিচর্যা দিবা যে. গতি, ডাহা 



চৈ মধ্য ৬ পরিচ্ছেদ |] . শ্রীচৈতস্যচক্রিতাম্থৃত | ২৯ | 

নীিনিররিরার রা কারা তীর 

| _  স্বাপরে পরিচধ্যায়।ং কলে? তদ্বরিকীর্তনাৎ ॥ ইতি ॥ ১৭৯1 

| এই শ্লেংকের অর্থগুনাইল করিঞ। বিস্তায়। শুনি ভট্টাগার্ধ্যের | 

| মনে হৈল চমতকার ॥ ১৭১ ॥ গে।পীনাথাচার্ধ্য কছে পূর্ধ্ষে যে কছিল। 

। শুন ভট্টাচার্য তের যেই ত হইল ॥ ১৭২॥ ভট্টাচার্য্য কছে তারে 

: করি নমক্কারে। তোমার সম্বন্ধে প্রভূ কুপা কৈল 'মোরে ॥ ১৭৩॥ 

তুমি মহাভাগবত আদি তক্ক-গন্থে। প্রভু কুপা কৈল মোরে তে।ম!র 

 নম্বন্ধে ॥ ১৭৪ ॥ বিনয় শুনি তুষ্ট প্রভূ কৈল আলিঙ্গন। কছিল বাঞা 

ৃ (কর জগন্ন।থ গরশন ॥ ১৭৫ ॥ জগদানন্দ দাসোদর চুই সঙ্গে লৈঞ!। 

বান্তোৰ । ফলো ততপ্রাপণং হরিকীর্তনাৎ & ১৭৭ ॥ 
০০০ পিপাসা এানজপাপাশ পট পপ পাপ সী 

 কিছুখান নাই, 

অপর সত্যযুগে ধ্যান, ব্রেতাঁতে ষঙ্র, দবাপয়ে পরিচর্যা ও কলিতে |. 

। হুরিকীর্তনগ্বার! বিষুপ্রাপ্ডি*হয় ১৭৯ ॥ 

. এবং এই লোকের অর্থ বিস্তার করিয়! শ্রবণ করাইলেন, অর্থ শুনি 

' ভট্টাচাধ্যের মনে চমশ্ক!র বোধ হুইল ॥ ১৭১ ॥ 

ৃ অনন্তর গে।পীনাথাচার্ধ্য কহিলেন, ভট্টাভার্ধ্য ! শ্রাবণ খারুণ,, আমি 

৷ পুর্ব্বে যাহ! কহিয়।ছিলম)"আ।পনকার তাহাই হইল ॥ ১৭২ |. 

_. ভট্টাচার্ধ্য গোপীনাখা চার্ধ্যকে কহিলেন, আপনাকে নমস্কার করি, 

। আপনার সম্বস্থেই প্রভূ অ।মাকে কৃপা করিলেন ॥ ১৭৩ ॥ 

| আপনি পরম তাগধত, আমি তকে অন্ধ, আপনার সন্বগ্ষে পু 

1 আম।কে কৃপ! করিয়াছেন ॥ ১৭৪ ॥ | 
র অনন্তর সুর্ব্বভৌমের বিনয় শুনিয়া মছ।গুডু সস্তোষপূর্ব্বক উহাকে ৭ 

আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, আপনি ণি্না জগমাথ দর্শন 

করুন ॥ ১৭৫॥ - 

যো তবননা় সার্বাতৌধ ফামৌদয ও জগদাননগকে লঙ্গে' লইয়। জগন্গাথ 



ন্ট ভু 
২৮ শীচৈতস্তচরিতাযুত | [মধ্য । ৬ পরিচ্ছেদ । 

৮ পি এপি পাট পাপী শিপ পক শশ 

ঘরে আইল! ভ্ট।চার্ব। জগন্াথ দেখিঞা ॥ উত্তম উত্তম প্রসাদ তাহা, 
যে গাইল নিজ বিপ্রহাতে ছুই জন সঙ্গে দিল ॥ লিজ ছু শ্লোক 

লেখি এক তালপ।তে | এভুকে দিহু বলি দিল জগদ|নণ্দ হার্ড ১৭৬। ণ 
প্রভু স্থানে আইল! দেহে এম।দ পত্রী লৈয়া। মুকুন্দদন্ত পত্রী ব।চিল ূ 

| 

ৃ 

| 

545555222 রা 

| 

তর ঠ।ঞ্রঃ পাঞ। ॥ ছুই শ্লোক বাহির ভিতে লিথিঞ| রাখিল। তলে | 
ভাগদ|লল পত্রী এভূরে লঞ। দিল ॥ গাড় প্লেক পি পত্র চিরিঞ। 

: ফেলিল। ভিতে দেখি ভক্ত শব গ্লোক ক% কৈল ॥ ১৭৭ ॥ | 
তখ।ছি চৈতন্যটন্দ্রোদয়নাটকে ৬ অস্কে ৭৪ ঝহধত- 

ূ সাপিভৌমভট্।চ।ধ্য কতো হবে ॥ 

্ 
৮৩ তি এ 

পৈরগবিদ নিতজিযো শিক্ষা মেক পুরুষ পুরাণ: | 

দৈরাগবিদোতি। একো হিতীয়ঃ গুরুষঃ রন গুর!ণ: নান? এতো | 
এ জিডির ৮০৯০০৭৯০০৫৩ ১ রি 88 

- +৯িশ উপ ৩ 2 545 

। । দর্শনপূর্বাক গৃহে আগমন করিলেন এবং ₹ তথায় *যে : সকল উত্তম উত্তম 
 গ্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন, তাহ! আপন|র একজন ত্রাঙ্গণের হস্তে ও সঙ্গে 
ূ ছুই জন লেক দিয়া তথা নিজে তালপত্রে দুইটা শ্লোক লিখিয়। গ্রভ়ূকে র 
৷ দি বলিয়। জগদানইন্দর হত্ত মমর্পণ করিলেন ॥ ১৭৬ ॥ : 
রা তখন জগদ[নন্দ ও দামোদর এই দুই জন -গ্রগদ ও গল্রী লইয়া 
মহাপ্রভুর শিকট অসিয়। উপস্থিত হইলেন, মুকুন্দদত্ত সীহাদিগের নিট ৰ 

| | গত্রী লইয়া পাঠ করিলেন এনং এ ছুই শ্লোক বাছির ভিত্তিতে লিখিয়া 
| রাখিলেক্স1, তৎপরে জগদানদ্দ গহাগ্রভুকে' গত্রী দিলেন। মহা ্রড়ু | 
 গাত্রী পাঠ করিয়। ছিড়িয়। ফেপিলেন। ভত্তসকল চিত দেখিয়া এ ূ  
দুইটা শ্লে।ক কণ্ঠস্থ করিলেন ॥ ১৭৭ ॥ - 

চৈতন্যচন্দ্রোগমন।টকে ৬ অঙ্কে চতুঃলপ্ততি অস্বধৃত 
স।্ববতৌমভট্রাচার্ধযকৃত ফ্লোকছয়-যথা ॥ 

.. মার্বভৌম লিখিরাংছেন, মেই এক অদ্বিতীয় সর্বনিয়ন্ত। জন!দি | 

"1 8৫1 
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অধ্য। ৬ পরিচ্ছেদ ।] শ্রীচেতন্যচরিতা বত । | রর / 

হিরা নাত 

শ্রী চৈন্যপরীরধারী, কৃপা স্মির্বস্তমহুং গ্রপদেয 

ক।লানষ্টং ভক্তিযোগং নিজং ষ+, প্রাদুক্কর্ত,ং কুষঃচৈতন্যনামা | 

আবিভূতত্তদ্য পদারবাল) 21 গং ীয়তীং চিত শহ ১০৮ ॥ ূ 

এই ছুই শ্লোক ভক্তকণ্চে বহার । শার্পিভীমের লি ছা ূ 

ঢকাব।দ্যাকার ॥১৭৯॥ সার্নাভৌম হৈল প্রভুর ভক্ত একতান । মহত 

ধিনে সেব্য নাহি জানে আন ॥ ভ্রীকৃঙ্গঠৈতন্য শাগীসু 5 টি | এই 

| ধ্যান এই জপ এই লয় নাম ॥ ১৮০ এক দিন থা পিভৌম, স্থানে 
আপা পেট পাপপাশিশ পি ২৩ -- ততটা শশী টু: 2৯৮০৪ সে 

যন্তমহং গপদেয শরণং যাসি। স পুনঃ কথ: কৃপা দুখিঃ নিনিত্না | পুশাঃ ৫ কথকৃষ্ঃ | 

লিকষঃটচৈতন্যশরীরধ।রী। কিং কর্ং নৈরাগাাবিদ্যানিন তকিযোগশিক্চার্থামিছাথঃ। বৈরা 

র গঃঞ্চ বিদ। চ নিজভক্তিযোগণ্ড ভেষাং শিক্ষা তথা তো গয়োজনমেতেষাং শিক্ষার্থমভযথঃ। 

তত্র বৈরাগ্যং গ্রপঞ্চবন্তনাসক্কিঃ। বিদ।] শান্্রগানং আন্মজ্।নঞ্চ। অপ্যাত্সবিপ্যা বিদা- 

| নমিতাকে । গিজ্ভকিযোগঃ নিজ্সা স্বগা ভর্সিযোগ: উরে 

পর্বযন্তমিতার্খ: ॥ র 

ক।লাম্মিতি | বং ভ্রীকঞ্চচৈ৬নানাম।বিভূতিস্থগয পাবারণিন্দে গাড়ং গাঢ়ং মথ। সাান্বথ। 

মম চিনুডূ'জ| লীয়ত।ং লীনে। বতু। কিং কর্ভমাবিভূতি; কলার, ক।লং গ্রাপ্য বলইং 

সদন হংনিজং তর্তিযোগং হং তা ফর্তং প্রকট মাথঃব ১৭৮ ॥ 
| 

ু 

| ৪2 5522 রঃ 2 

] পুরুষ ভগবান্ বৈর।গ্যপিদ্য| ং ও সিজভক্তিযোগ শিক্ষ। দিতে শ্রীরুটৈতস্য 
নামে শরীর ধারণ করিয়াছেন) মেই পরম করুণিক গরমেশ্বরের" আসি 

শরণ।গত হইল।ম ॥ 
এবং যিনি ক।লএ্রভাবে বিলুপ্ত এই ডক্তিযোগকে শিখ।ইতে কৃষং-" 

চৈতন্য নামে গ।বিভূতি হইগ।ছেন, তাহার চগণকমলে আমার চিজ 
প্রগাটরূপে বিলীন হউক ॥ ১৭৮ ॥ 
| এই ছুইটী ফ্লোক ভন্তক:& রত্রহ।র স্বরূপ, স্বভৌ!মের কীর্তি ঢকা- 
বদ্যের ন্যয় শব্দিত হইতে লাগিল ॥ ১৭৯ ॥ 

. লার্নিভৌম মহাপ্রভুর একতান (এক।গ্রচিন্ত) ভক্ত হইলেন, মহা- 
ভু ব্যতিরেকে অন্য আর ব্য জাগিতেন না। শচীতনয়, গৌরতনু 

জীকুয্ঃচৈতন্য এই ধান, এই জপ, এইরূপ এবং এই নাম গ্রহণ কা্সি- 

| 
| 
| 
| 
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৭ রত & ॥ ৮ 

3 $ ++ .. 

| , | এ 
হা. প্র 

২২ শ্ীচেতন্াচরিতামত। [মধ্য। ৬ পরিচ্ছেদ। 
৯ শিস 7 টিপি শট »পপীপপীপপিই এপি পিসী ভিপি টি উদ তি ৯ ২৯ ৮৮ তাকী এ ১ তি পিপি 

আইলা। | নমস্কার করি শ্লোক পড়িতে লাগিল! ॥ তাঁগবতের ্ষস্তবের 
শ্লোক প়িল।। গ্লোকশেষে ছুই অক্ষর পাঠ ফিরাইল! ॥ ১৮১ । 

তথাছি ভ্রীমন্তাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৪ অধ্য।যে ৮ শ্লোকে 

প্রীভগবস্তং প্রতি শ্রীব্রগ্গাব।কাং ॥ 
. হতেইহুকস্পাং সবসমীক্ষমাণে! ভূঞ্জীন এবাারতং বিপাকং। 

স্পা পে সপ পিসি পপ 

* 

শীস্সিী? টিসি, নি ২ ডিও 
পিপিপি পা পে আক ৯ পপ পাপা 47 পপ পাপা আপা 

খাত 

ভাঁার্ঘদীপিকা রং 1১০ ।১৪.৮। তশ্মান্তক্িয়েব সঙ্গত ইত|হ তত্তেংসুফপ্পামিতি । 

| ছুসনীক্ষগাণ। ফদ! তবিষা তীন্তি বছ মনামান: গবার্জতঞ্চ কর্মফলমন|সক্তঃ সন্ ভৃঞ্জ।ন এব 

মান্ঠীব তপ জাদিন| ক্লিশান্। এবং যো জীবেত স মুরিপদে দায়ভাগ্তবত্ি। -তক্তসা 

, | জীবনবাতির়েফেণ দ।কগ্রীপ্তাবিষ মু নানাহপধুজাচ ইতি ভাঁবঃ | তোষণ।ং। এব শফো 

ধখাপেক্ষমগ্রেৎপাচুবর্তনীয়ঃ। আবত্মন! কৃতমর্জিতমিতাবশাভোগাতোজা। অতত্তন আাথ- 

হঃখাদিকঙগমলামান ইতভীর্। বিপাকং বিবিপবর্শাফলং। পুয়েহ তৃম্লিতাদিরীা! তদ্ধিধ 
কণ্য়াতিরুটি ভীরুভায় তে তুন্ডাং হাদাখপুর্ভিনমে! বিধদিতি তত্র ত।সকিং বুর্কক্নিতি তাঁবঃ। 

উপলক্ষণঠঞাতদৈনা।তুকভকাস্তরলা। মুক্তিনামকং পদং চয়গারবিদাং। যেনাপবর্গাধা, | 

মদনুদ্ধি:9৪রজে খগেক্সধ্বজপাঁদমূলমিতি গথমে | যন্ছা, আন সর্গো। বিসর্গপ্চেতাদৌ নখম- 

পদার্থরূপায়া মুক্তেরপি পদে আশ্রয়ে দশমপদার্পরূপে। দশমে দশমং বক্ষা্গিতাদিনির্দীতে | 

ত্বয়ি স ই ভখতি। জিডি: ইব ত্বমেব সা দারস্েন বর্তাস। জঙে। বরাফা! 
এ ০ িস্স্প 

ঠেন॥: ১৮০ ॥ 
এ দিন সার্বাভৌম মহ। প্রভুর নিকট আগমন করিয়া নমন্কারপূর্ব্বক 

একটা গোক পাঠ করিতে লাগিলেন । শ্রীগন্তাগবতের ব্রহ্ষস্তবের একটা | 
শ্লেক পাঠ করিলেন কিন্ত তাঁহার শেষ ছুইটী অক্ষর পরিবর্তন করি" 
লেন॥ ১৮১॥ 

ঈশমস্কঙ্ছে ১৪ অধ্য।য়ে ৮ শ্লে।ফে ভগবানের 

| পুতি রন্মবাক্যে যখ| ॥ | 
.. অ্রহ্ষা কহিলেন, ভগবন্! আপনার অনুকম্পা নিরীক্ষণ করিয়া অর্থাৎ 
(কষে ঘ্আপদায় দ্যা হইবে এই প্রতীক্ষায় গ্োপা্ডিত কর্ণাফল ভোগ ও |... 

পট 



ৃ রঙ্গ 
মধ্য । ৬ পরিচ্ছেদ | ] শ্রীচেতনাচরিতা়ত। ৪:2১ ২২১ 

পপ স্পটিটপব্প 

শা 
শপ পা আপা পপ পাপা পপ প্র পাপী» পপি ৭ জাত পপ পা এ াস্পশিশিতিশিরর্তিশিপ শা শিশীপশীপি 

| বা বপূর্ভিধিদধন্গমন্তে জীবেত ঘে। ভক্তিপদে ম দায়ভাকৃ ॥ ১৮২ 

প্রড়ু কহে মুক্তিপ্দে ইহ! পাঠ হুয়। ভক্তিপদে কেনে পড় কি 

1 তোমার আশয় ॥ ১৮৩ ॥ ভট্রাচ।র্ধা কহে মুক্তি নহে ভক্তিফলা -ভগ- 

। বন্ধিযুখের হঁয় দণ্ড কেবল ॥১৮৪| কৃষের বিগ্রহ যেই সত্য নছি মানে। 

যেই নিন্দা যুদ্ধ!দিক করে তার সনে ॥ সেই ছুয়ের দু হয় ব্রদ্মসাযুজ্য 

 মুক্তি। তাঁর মুক্তি ফল নহে যেই করে ভক্তি ॥ ১৮৫ ॥ যদ্যপি সে মুক্তি 

হয় পঞ্চ পরকার। স।লোক্য সামীপ্য সারপ্য সাঞ্রিসাযুজ্য আর ॥ 422442৩4114 
শাক টিিিটিাাশশশিশ 

মুজিব ক বর্তেতার্ঘ; | অধ তনথাখ্যায়াং ননাদিতি বুদ্ধিপৌরষ।দিকং নিষিদ্ধং। তত্বিমাপি 

জীবত। পুলা দায় গ্রাণ্ডেঃ অন্রাপি লীবন্বং ভক্কিমার্থে স্থিচন্বং জেয়ং। দৃতহ ইব স্বসন্তীত্য।'- 

ভাজে ॥ ১৮২ ॥ | ৃ 

ভোগ ও কায়মনোবাক্যে আপনার প্রতি নমক্ক্িঘা রচন। করত যে ব্যক্তি 

জীবিত থাকেন, তিক্জিই ভক্তিবিষষে দায়ভাগী হয়েন। ফলত; ভক্ত 

ব্যক্তির জীবনব্যতিরেকে অন্য কিছুই দারপ্রাপ্তিবৎ মির উপ- 

যোগী নছে ॥ ১৮২ ॥ 

শ্লোক শুনিয়। গ্রড়ু কহিলেন, এই. প্লেকে “তজিপদে” এইন্থ।নে; 

প্মুক্তিপদে” এই বলিয়া পাঠ হয়, আপনি তাছার পরিবর্তন করিয়। 

এতত্তিপদে” কেন পড়িতেছেন, আপনর অভিগ্রা় কি?1১৮০॥ 

তখন ভট্টাচার্য্য কছিলেন, মুক্তি ভর্তির ফল নহে, ০০৪ 

কেবলমাত্র দণ্ড ছয় ॥.১৮৪-। 

যে.ব্যক্তি গ্রীকের বিগ্রহকে সত্য বলিয়। মানে না এবং যে বক 

ভীহাকে নিন্দা! ও. উহার সহিত যুদ্ধাদি করে, সেই ছুইজনের দশুন্ূপ 

| ব্রন্মসাযুজ্য যুক্তি হয়, জার ঘে ব্যক্তি কি করে, নি কখন উকি 

ফল-হয় না ॥ ১৮৫ ॥ ূ 

 ষদদিচ সালোক্য, মাদীপ্, সায়প্য, না্টি ও সাযুজ্য এই পাচপ্রকার | 

_ হ 
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০ 

১৪৬ ' 1 
রঃ 

॥ 

"ক কে 
শি 

[২২২  নদিনানিনিডা [সধ্য। ৬ পরিচ্ছেদ । / বট 

--শশাশা তা শিস 

সাল! লাকি চারি ঘ যদ হয় দেবান্ধার। | তরে কদ[চিং ভক্ত করে তঙ্গী- 
কর ॥ ১৮৬ । সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণাভয়। নরকবাঞ্চয তবু! 
াযুজ্য না লয় ॥ ১৮%॥ ব্রহ্ম ঈশ্বর সাযুজ্য দুই ত গ্রকার। ্রহ্মমাযুস্য 
ছৈতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার ॥ | | 

তথাহি শ্রীমন্ত।গবতে ৩ সন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকঃ 
না।লোক্যনাস্্িগামীপাসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। রী 
দীয়গনং ন হত বিন| মংলেবনং জনাঃ ॥ ইতি ॥ ১৮৮ ॥ 

শস্পসপী সপ পা ছা? ০ লী 
পাসথাজস 

পপ শী পি িশিশীসিন পীপীপপী শসা পপ পপি পপ পপ পি ৯৮ ৯ ০ 
সা এপ ০১ 

ভাবাধদীপিকা ছা | ৩।২৯। ১১ । ভক্ত।নাং নিষ্ষ।মতাং কৈমুতিকসারেনা সালোধাং 
1 সয়া সহ একশ্মিন লোকে বাঁপং। সাষ্টিং সযানৈশ্বর্ং। সামীপাং নিকটবত্িত্বং। .সাবপাং 

সগানরূগহাং। একত্বং নং সাধুজাং উতত অপি দীয়মানমপি ন গৃহুত্তি কুতস্তৎক!মনেত্যর্ঘ: ১৮৮ 
সপ পীসি। আ 

মুক্তি হয় এবং তম্মাধ্যে সালোক্য।দি চারি মুক্তিযয মেলার দ্বার (উপায়) 
স্বরূপ হয়, তবেই ভক্ত কদাচিৎ এ চারি মুক্তিসূীদী কার করেন ॥১৮৬। 

সাযুজ্য শুনিলে ভক্কের ঘ্বণা ও ভয় হয়, বরঞ্চ নরক নর করেন 
মাযুজ্য মুক্তি গ্রহণ করেন না ॥ ১৮৬॥ | টি ও 

ব্রহ্ম ও ঈশ্বরভেদে সাযুজ্য ছুই গ্রকার-হয়, রক্ষা যজ্য হয ঈ | 
মাযুজা অতিশর' ঘ্বণিত ॥ ১৮৭ ॥ 

এই বিষয্বের গ্রম।ণ শ্রীমন্ত।গবতের '৩ স্বন্ধের ২৯ অধ্যায়ে 
১১ শ্লেংকে দেবহুতির প্রতি কপিলদেবের ঘাক্য যথা ॥ 

কপিলদেব কছিলেন, মা ! যে সকল ষ্যক্তির এরূপ ভক্তিযোগ হয়, 
তাহ।দের কোনই কামন| থাকে না, অধিক কি? তাহাদিগকে সালোক্য 
(আমার সহিত এক লোকে বাদ), সার্তি (আমার তুল্য এই্বরধ্য), 

| সামীপ্য (মীপবর্তিস্ব), সারূপ্য (সমানরূপত্ব) এবং একত্ব অর্থ(ৎ, 
সাযুজয, রর সকল মুক্তি দিতে চছিলেও তাছার। আমার সেবা ব্যৃতি- 
বকে দয়া গ্রহণ করিভে চাহেন না ॥ ১৮৮), 



বা. | 77777 
মধ্য। ৬ পরিচ্ছেদ ।] ভ্রীচৈতন্যচন্লিভাস্ৃত। ২২৩] 

প্রভু কহে মুক্তিপপ্দের আর অর্থ হন! মুক্তিপগ শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর 
কহুয় ॥ মুক্তি পদে যার সেই মুকিপদ হয়। নবম পদার্থ মুক্তের কিন্ব। 

মায় ॥ ১৯৯ ॥ দুই অর্থে রণ কছে কাহে পাঠ ফিরি। সার্কানৌম, 

কছে ও শব কছিতে না পারি ॥ ঘদাপি তোমার অর্থ দুই শব্দ কয়। 

তখ।পি অগ্লীলদে।ধ % গসহনে না ঘায় ॥ ১৯ ॥ যদ্যপি মুক্তি শব্দের হয় 

| পঞ্চ বৃ্তি। রূটি বৃত্তে করে তবু সাযুজ্যে গ্রতীতি ॥ মুক্তি শব্দ কহিতে 
মনে হুয় ঘ্বণা আ।স। ভক্তি শব কছিতে মনে হয় ত উল্লা॥ ১৯১ ॥ 

শুনিএ। হামেন গ্রড়ু আনপিভ মন। ভট্টাচাধ্যে কৈল এভু দৃঢ়, আপি- 
পপ পপ পপর _ আপা 

মহাএড় কহিলেন, মুক্তিপদের অ।র এক গ্রকাঁর অর্থ হয়, মুক্তিপদ 

শবে সাক্ষাৎ ঈএরকে কহিয়। থাকে, ধছার পদে মুক্তি আছে, তাহাকে 

মুক্তিপদ কহে, কিন্ব। যিনি নবম পদার্ধ মুক্তির আশ্রয়, তিনি মুক্তি- 

পল 1 ১৮৯ ॥ & 

করিতেছেন, সার্বভৌম কহিলেন, এ শব্দ বলিতে পারিনা, যদিচ আঁপ- 

নার অর্থ ভুই শবদেই হয়, আন্রীল (ঘৃগাবোধক বাক্যে) দোষ সহা করা 
যায় না॥ ১৯০ ॥ 

ষণিচ যুক্তিশন্দের্র সালোক্যাদি পাঁচ প্রকার বৃত্তি হয়, তথ।পি বটি 
বৃ্তিতে এ মুক্কি গাযুজ্যে এতীতি করায়। মুক্তি শব্খ উচ্চারণ করিতে | 

অ।ম।য় মনে মধ্যে ত্বণা জশ্মিতেছে এবং ভক্তি শব্দ কছিতে মল উল্লপিত | 
হইতেছে ॥ ১৯১ ॥ 

* অল্লীলঙ্গোষে| হখা__সাহিত্তাদর্পণে ৭ পরিচ্ছেদে | 

অগ্লীলা্্ ্ীনাজুগুপ্নাৎদঙ্গ লবাঞকতা্িধা | 
জস্যার্থ: | লজ্জা, দিচ্ছ! ও অশ্ডুতজনক শব্দে অনরঃপদোষ তিন গ্রকার হয়। এন্থলে 

মুক্তিশন্দে মোচন অর্থাৎ মল হ্হাঁদি বিসর্জন, ্ /ছার পদ: গান) লিগ নি রি 

হওগাগ জুগুগ্দ! ব্জবন্নপ আনীলদো হইয়াছে ॥ 

ঠ্ছ ূ | হ? 

্ & রর 

এ ্ [২৯] 

| 
র 
| 

ৃ ৃ 

র 
এই ছুই অর্থেই শ্রীবূধকে বলে, কি জন্য আপনি অর্থ পরিবর্তন 

ৃ 
] 

ৰ 
| 

$ 
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রঙ এ 
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২২৪ রীচৈতচিতাযুত 1 নি ৬ পিছে | 

গন ॥ ১৯২॥ গা গড়ে পড়ায় সাবান । উর হেন ধাক্য | 
স্কুরে টৈতন্যগ্রসাদ ॥ ১৯৩ ॥ লোঁহাকে যাবৎ স্পর্শ হেম নাহি করে। 
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পায়ে ॥ ভ্টাচার্ষোর বৈষবতা দেখি | 
সর্বজন প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৯৪ ॥ কাদীমিশ্র 

| আদি করি নীলাচলবাসী। শরণ লইল সবে প্রভৃপর্দে আসি ॥ ১৯৫। 
| সে সকল কথ! আগে করিব বর্ণন। সার্বভৌম করে ঘৈছে প্রড়ুর মেবন। 
্ঘছে পরিপাটা করে ভিক্ষা! নির্ব্বাহন। বিশ্তারিয়া আঁগে তাহা করিব! 
বর্ণন ॥ ১৯৬ ॥ এই মহাপ্রভুর লীল! সার্ববভৌমের মিলন। ইহা! যেই 
পর্ব! করি করয়ে শ্রবণ ॥ জ্ঞানকর্পাপ।শ ছৈতে হয় বিমোচন। অচির।ৎ 
৬৪০০৩৩০১৬০৬ ০৬৯৬১৬৬০০৯2 
|. মহাপ্রভু এই কথ শুনিয়া! হালিতে লাগিলেন এবং জানশিত মনে 
] ভটাচার্য্যকে দৃরটতগ আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৯২ ॥ 

কি আ্চ্য্য! যে ভট্টাচার্য নিজে মায়াবাদ পড়েন ও অন্যকে 
| পড়ান, তাহার মুখে যে এরূগ বাক্য স্ফ্তি হইতেছে, ইহা! কেবল চৈত- 
| ন্যেয় অনুগ্রহ জানিতে হইবে ॥ ১৯৩ ॥ 

 স্পর্শনাণ থে পর্বস্ত লৌহকে স্বর্ণ না করে, সেই পর্মাস্ত কেহ 
| পরশমণি বলয়! চিনিতে পারে না । লেক লকল ট্টাচার্যযের বৈষ্বত। 

| দেখিয়া মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রন্দনরূপে জানিতে পারিল ॥ ১৯৪11: 
তখন কাশী'ম্ত গ্রস্থৃতি যত নীলাচলধ।সী তাঁহারা সকলে আিয়া 

প্রভুর গাদপত্মে শরণ লইলেন ১৯৫ ॥ 
সার্ববতৌম ভট্ট ার্ধ্য যেন্ধপে প্রতুর সেবা করিতেন, এসকল বৃতাস্ত 

| পরে বর্ণন করিষ, আর তিনি যেরূপ পরিপ।টাতে ভিক্ষা নির্বাহ করি- 
1 তেন, এ সকল কথা অগ্রে বিস্তার করিয়া বর্থন করিব ॥ ১৯৬ 
|. যেব্যক্তি মহাগ্ড়ুর এই সীর্ধাতৌম মিলন লীল। বধ কয়েন. : 
হি 



পা ৬ পরিচ্ে 1]  রচভসতচিতাত-। হত 

৬৩৯০০০৫০০০০ 
স্পিনার 

পাঁয় সেই চৈতন্যচরণ ॥১৯৭॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদ্ধে যার আশ। চৈতদ্য-. 

চর্িতায়ত কহে কৃষ্খদ।স ॥ ১৯৮৪ : * | 

॥% 0. ইতি- জ্ীচৈতন্যচরিত।ম্বতে মধ্যখণ্ডে গার্বভৌমোদ্বায়ে। 

নাম ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ; ॥% 0৬ %।॥ 

টিসি 

পপর 

॥*॥ ইতি মধ্যলীল| পরিচ্ছেদ? ॥ * | 

0 শালী) 

ভাঁহ।র জ্ঞান ও কর্্মপাঁশ হইতে বিমোচন হয়, তিনি অচিরাৎ নি 

ন্যের চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হয়েন | ১৯৭ ॥ ৃ 

প্রীরূপ ও রঘুন।থগোম্ব'মির পাদপত্মে আঁশ! করিয়! গাল 

৷ কবিরাজ চৈতন্যচরিতাম্বত কহিতেছেন ॥ ১৯৮ ॥ | | 

॥ * ॥ ইতি জ্রীচৈতন্যচরিতাম্বতে মধ্যখণ্ডে ্ীরামনা ার়ণধিদ্যা- 

| রত্ত্কত ্রীচৈতন্যচরিতা ম্বতটিপ্নন্য। সার্বধভৌমমিলননামক ষষ্ঠ পর্লি- 

চেেদ 1*% ॥৬।%॥ ূ 

| 
| 
রী | 

ৃ 
| 
ৰ 
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ূ 
ূ 
1 

ৃ 



ঞটৈতন্টচরিতাযবত। 
মধ্যলীলা। 

সগথমঃ পরি; 

৮০০১০) 3 বা 

শি 

ধন্যং তং মৌমি চৈতন্যং বাহ্ৃদেবং দয়ারণীঃ | | 
নইকুষ্ঠং রূপপুষটং ভক্তিতুষ্টংচক।র মঃ॥১॥ | 

জয় জয় ভ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জগাদ্বৈতচন্দ্র জয় গোরভক্ত- | 
বুম্ঘ ॥ ২॥ এই মত সার্ববভৌমের নিস্তার করিল। দক্ষিণ গমনে ভূর 
ইন্ছি! উপজিল ॥ শু ॥ মাঘগুরুপক্ষে গ্রভূ করিল সম্যাস। ফান্তনে 
আআ গিয়া! কৈল-নীলাচলে বাদ ॥ ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা লে দেখিল ॥ 

না ২৯২ শীত ৯ চি পিসি পসপপসপ্পাপাদ পাশ. 00. পাশ পিপিপি সপীশ পট ৩৯৩ 
পট সি । পাাসপি্িপীপা । 

ধন্যমিতি। যঃ ভীধজটৈতমাঃ বানুদেবনামানং ছিজং ন্টকু$ং নষ্টং কুষ্ঠ মহারাগে। যসা ল. 
তং । রূগপুষ্টং কূপেখৈব পুষং নুনদরং শঙ্মীরং ঘলা স তং। ভক্তিতুষ্টং ভক্তা! তজনেন তুষ্টং 
তবস্তধহিরালন্বে। বসা সতং। যণ্চকা!র কতবান্। দয়াপ্রীদয়। আর্রীতৃত! দীর্ব্ধধস। স 
ভং। তং ধনাং জগজ্জনদুঃখনাশক' ঠৈতনাভুং নৌমি স্বাষ্টাগৈন গনং কয়োমীতার্থঃ ॥ ১॥ 

. ঘিনি দয়ার্্রচিতত হইয়। কুষঠযোগক্রান্ত বান্থবেব নামক ত্রাঙ্গণকে 
নষকুষ্ঠ, রূপ সম্পঙ্চ, ও তক্তিতুষ্ট করিয়!ছেন, পেই এনাতম চৈতন্য 
চক্্রকে নম্র করি ॥ ১॥ 

উচৈতন্াচন্দ্রের জয় হউক জয় হউক, িদিভাননাও জয় 

হউক, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ জম়বুক্ত হউন ॥ ২। | 
মহাপ্রভু এইরূগে ন বর্বতৌমের নিস্তার করিয়া! দঙ্গিণদেশগমনে 

ভউংহকচিত্ত হইলেন ॥ ৩1 
ূ গুড় মাঘযাসের শুরুপঙ্ষে সঙ্গ্যসগ্রহণ করিয়! ফান্তনমালসে নীলা, 
লে আলিয়া বাদ করেন, ফালন্তনমাসের শেষে দোজযাত্রা দর্শন 

আত | টি -" 5 তি নথ 3: * ০ - "* ভি ্ঃ 
॥ ্ ্ ্ পিসি 

| 
নু 

রি এ 
৮ টি 
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টি 
পচ পট পাস ০৮ পর ২০-৭২-০০৬০ সপ ঞ 

ং 

মধ্য | ৭ পরিচ্ছেগ। ) প্রীচৈতন্যচরিতামৃত। | ২২২৭ 

প্রেমাবেশে তাহ! বছ নৃত্য গীত কৈল ॥ ৪॥ চৈত্রে রহি কৈল সার্ক 
ভৌম-বিমেচন। বৈশখগ্রথমে দক্ষিণ যাতে “ছল মন ৭1 নিলণণ 

অ।ণি কহে বিনয় করিঞা। আলঙ্গন করে সবারে জগ স্ত ধ.গঞু৪। ॥৬॥ 

তে।ম! সব! জানি অমি গ্র।ণাধিক করি । গ্রাঁণ ছাড়া যায় তোম। মা 
ছাঁড়িতে ন! পারি ॥ তুমি ঘব এই আমার বন্ধুকৃত্য কৈলে। উহা আমি 
মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ॥৭॥ এনে নব! স্থানে মৃঞ্িঃ মাগো এই দানে। 

সবে মেপি আজ্ঞা! দেহ যাইব দক্ষিণে | ৮ 1. বিশ্বনণ উদ্দেশে 

তামি অবশ্য যাইন। একাকী যাইব কাছে! মঙ্গে লালইন ॥ সেতুণদ্ধ 
হতে অমি ন। আমি যাবৎ । নী'লাচলে তুমি ঘন রহিত ভাব ॥৯॥ 

বিশ্বরূপের পিদ্ধিগ্রাপ্তি জানেন সফল। দাক্ষণদেশ উদ্ধারিতে করে এই 
০টি ৮০ ০০ 

করিয়া তথ।য় প্রেম।বেশে বহুপ্রক।র নৃত্য গীত করিলেন ॥ ৪ ॥ 

চৈত্রমাসে নালচলে থাকিয়! সার্রবভৌমের বিমোঁচন করত বৈশা- 

খের প্রথমে দক্ষিণ যাইতে ইচ্ছ! করিলেন ॥ ৫ ॥ 
তৎকাঁলে নিজভক্তগণ আনয়ন করিয়। অ।লিঙ্গনপৃর্ধিক উহাঁদিগের 

হত্তধারণ করত বিনয়লহকারে কহিলেন ॥ ৬ ॥ 

আহে বন্ধুগণ ! আমি তোমাদিগকে প্রাণ অপেক্ষ। অধিক করিয়া! জানি, 
বরঞ্চ প্রাণ পরিতা।গ করা যায়) তথাপি তোমাপিগকে পরিত্যাগ করিতে 

পারি না। তোমরা আমার ইৎ।ই পদ্ধূণ্চিত কর্তব্য কার্ধ্য করিয়াছ যে, 
আমাকে এস্ছ।নে আনয়ন'করিয়া জগন্ন।থ দর্শন করাইলে ॥ ৭]. 

এক্ষণে আমি তোমাদের নিকট এই দান, প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা 

সকলে দক্ষিণ যাইতে আম।”ক আজ্ঞ। প্রদান কর ॥৮॥ 
আমি অবশ্য বিশ্বরূপের উদ্দেশে গমন করিব, 'একাকী যাঈল ক্ষ্ি 

কাহাকেও সঙ্গে করিয়া লইব ন!, আমি যে পরান সেতুবন্ধ হইতে আগ. 
মস না করি, সৈই পর্য্যস্ত তোমরা নীলাচলে অবান্থ্ড করিবা$৯॥ 
'. দহ।গ্রহু বিশ্বরূপের (সাদ্ধ প্রার্ডর বিষয় সকল অথগত থাকলেও | 

সপ্পীশি 

তা পপ... ০৯ গর র্্--প»্-_»প.পপপ-প্্পপ-পসপপপ্পাসা 
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দক্ষিণ উদ্ধার করিবার নিমিত এইরূপ ছল করিলেন ॥ ১৪ ॥ 

২৩ 
ঃ 3 সি 

১৮ 
£ 

কক 

শ্ীচেতনাচরিতান্থত | [মধ্য। ৭ পরিচ্ছেঘ) 

হুল॥ ১০ ॥ শুনিঞা সবার মনে হৈল মহাুখ। বজ্র যেন মাথায় গাড়ে 
শুখাইল মুখ ॥ ১১1 নিত্যানন্দ প্রভু কহে এছেকাহেহুয়। একাকী, 
৷ যাইবে তুমি কে ইহাংলহয় ॥ এক ছুই সঙ্গে চনু না গড় হঠরঙ্গে। যারে! 
[কহ এক ঢুই সেই চলু সঙ্গে ॥ ১২॥ দক্ষিণের তীর্ঘপথ অমি সব জ।নি4 
আমি সঙ্গে চলি প্রভু আজ্ঞা দেহ তুমি ॥ ১৩॥. প্রভৃকহে অমি নর্তক 
] তুমি সৃত্রধ।র |] যৈছে তুমি ন!চাহ তৈছে নর্ভন আমার ॥ সম্যাস করি + 

অ।ি চলিলাউ বৃন্দাবন তুমি আম! লৈঞা আইলা অদ্বৈতভবন ॥ ১৪ ॥ 

নীলাচল আসিতে" তুমি ভাগিলে মোর দণ্ড । তোমা সবার গঢস্সেছে 

এ শীল 

মহ প্রভুর এই বাক্য শুনিয়! সকলের মনে মহাছুঃখ উপস্থিত ছইল, 
| তাহাদের £মন্তকে যেন বজ্ু পড়িল এবং উহাদের মুখ গুদ হইয়া 

গেল ॥ ১১ ॥ / 

তখন নিত্যা নন্দ প্রভূ 7 ইহ1 কিরূপে সম্ভব হয়, একাকী | 

ৃ 
গমন করিলেন, ইহ! কে মহ করিবে ? ছুই এক জন সঙ্গে যাউক, তাহ! ! 
হইলে হঠরঙ্গে অর্থ।ৎ অকল্ম।ৎ কোন ছুউলোকের কুহকে পতিত হই- 

| বেন না, যাহাকে কছিবেন তাহা র।ই দুই একজন সঙ্গে গুমন করুক ॥১২ 
[আমি দক্ষিণদেশের সমুদয় পথ অবগত আছি, অতএব আপনি 
আঁম।কে আজ্ঞ। দিউন আমি সঙ্গে গমন করি 1:১৩॥ | 

ম।এভু কহিলেন, আমি নর্ভক এবং আপনি সুত্রধায়, আপনি যে 

নূপে নৃত্য করান আমি সেইরূগে নৃত্য করিয়া থাকি। আমি সন্ক্যাস 

করিয়া বৃন্দাবন যাইতে ছিলাম, আপনি আমাকে অদ্বৈত গৃহে লইয়া 

আলিলেন ॥ ১৭ ॥ 
১. আপনি দীলাচলে আমিতে আসার: ৪৩.. নিন কপননিগের 



মধ্য ৭ পরিচ্ছেগ। 1] শীচৈতমাচরিতাম্থত | | ৯৪ 
১০ 

বি 

সর ০৬২ পপ 

আফ্ষার কার্ধ্যতঙ্গ ॥ ১৫ ॥ জগদানন্দ চাছে অ।ম।য় বিষয় ভূঞ্জাইতে। থেই 

কহে লেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥ ১৬॥ কতু যদি ইহার বাক্য করিয়ে 

অন্যথা । জ্রে!ধে তিন দিন আমায় নাহি কছে কথা ॥ ১৭॥ যুকুণ্দ হয়েন | 
দুঃখী দেখি সঙ্গাদধর্্ম। তিন বার শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন ॥ অন্তরে 
£খ জ্বাল! কিছু নাহি কছেমুখে। ইহার ছুঃখ দেখি আমর ্িথণ হয় 

দুঃখে 1 ১৮ ॥ আমি তসন্স্যানী দগোদর ব্রদ্ধচারী। মদা রছে আম।র 
উপর শিক্ষণ ধার ॥ ইহার অগ্রেতে অমি না জানি ব্যবহার। ইহ।য়ে 
না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার ॥। লোকাপেক্ষ। নাহি ইই।র কৃষ্ণকুপা 
হইতে । আমি লোকাপেক্ষ। কড়ু না পারি ছাড়িতে ॥ ১৯ ॥ তাতে তুমি 

সীট পাশাপাশি পিপিপি সপ পিপি সস 

গ।ঢতর প্রেমে আমার সমুদয় কার্ধ্য বিন হইল ॥ ১৫॥ 
জগদানন্দ আমাকে বিষয়ভে।গ করাইতে ইচ্ছ। করেন, তিনি আমাকে 

যাহা কহেন, ভয়ে অমি সেইরূপ করিতে ইচ্ছ। করি 1১৬ 

কখন যদি আমি ইহার বাক্য অন্যথ। করি, অমনি ক্রোধে পরিপূর্ণ 
হয়েন, তিন দিন আমার সঙ্গে কথ।ও কহেন ন। ॥ ১৭। 

মুকুন্দ আমার সন্গ্যাসধন্দদ দেখিয়। ছুঃখী হইয়াছেন,শীতকালে আমার 
তিনবার স্নান ও তুমিশয়নে ইই।র অন্তরে দুঃখ জ্বাল! হইতেছে, কিন্তু 
মুখে কিছুই কছেন না। ইহার ছুঃখ দেখিয়! আগার দ্বিগুণ দুঃখ হয় ॥১৮ 

আমি সম্যাসী, দ[মোদর ব্রহ্মচ।রী, ইনি সর্ববদ। আমায় উপরে শিক্ষা- 
দগ ধারণ করিয়া থাকেন। ইহার অগ্রে আমি ব্যবহার জ।নি না/আ।সার |. 
গ্বতন্্রচতনিত্র ইহাকে ভ!ল বোধ হয় না, কৃষ্কপ! হেতু ইহার লোকা; | 
পেক্ষ! নাই কিন্ত আমি কন লোকাপেক্ষা ছাড়িতে পারি না ॥১৯॥ |. 
. এজন্য তোর] লফল অই নীঙ্গাচলে অবস্থিতি ক্স, আসি কতি- | 

্ গর | 



২৩, শ্ীচৈতম্যচরিতায়ত। [মধ্য । ৭ পরিচ্ছেদ। |: 

নব ইহ! রহ নীলাচলে। দিন কত আমি তীর্থ ভ্রমিব একলে [২৩ ॥ ইহা 

সবার বশ গ্রভূ হয় যেযেগুণে। দে।ষারোপ ছলে করে গুণ আম্বাদনে 

॥ ২১ ॥ চৈততন্যের তন্ত' বাৎসল্য অকথ্য কখম। আপনে বৈরাগ্য ছুঃখ 

করেন সহন ॥ গেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায়। সেই ছুঃখ তার 
শক্ো সহন নাযায় ॥২২॥ গুণে দোষেদগার ছলে সব! নিষেধিঞ|। 

একাকী জমিবেন তীর্ঘ বৈর!গ্য করিঞ। ॥ তবে চারি জন বনু বিনতি 

করিল। স্বতন্ত্র ঈশ্বর গ্রভু কিছু না মানিল ॥ ২৩॥ তবে নিত্যানন্দ কছে 

যে আজ্ঞা তোম।র | দুঃখ সুখ হউক সেই কর্তব্য আগার ॥ কিন্তা এক 
নিষেদন করে! আরবার | বিচার করিঞ তাহ! কর অঙ্গীকার ॥ ২৪ 

ক্পীন বহির্বাস আর জলপান্র। আর কিছু নাহি সঙ্গে যাবে এইমান্র। 

গয় দিবস এক।কী তীর্থ ভ্রমণ করিব ॥ ২০ ॥ 

মহাপ্রভু ইহাদিগের যে যে গুণে বশীভূত হয়েন, দেোযারোপ ছলে 
গেই সেই গুণ আন্বা্ষন করেন ॥ ২১ ॥ 

চৈতন্যের যে গ্রকার ভক্তবাৎসল্য তাহ! বাক্যে বলিয়া শেষ করা 

যায় না, স্বয়ং বৈরাগ্য দুঃখ মহা করিয়। থ|কেন। মহাপ্রভুর এ দুঃখ | 
দেখিগ। থে. ভক্তের ছুঃখ হয়, পেই দুঃখ উহ।র্ শক্তিতে সহা করা যায় 

| না॥২২॥ 

গুণে, দে।ষারে।পচ্ছলে সকলকে নিষেধ করিয়। যৈরাগ্য অবলম্বন- 
পূর্বক একাকী তীর্থ ভ্রমণ করিবেন, এঁ সময় চারি জন ভক্ত অনেক 
বিনয় করিলেন, মহ।গ্র্ তন ঈশ্বর, কাহারও আর্থন! গ্রাহ করিলেন 
না ॥ ২৩ ॥ 

তখন নিত্যানঙ্দ কহিলেন, আপনকার যে আ।জ্ঞ। হয়, ুঃখ হউক বা 
শ্বখ হউক, তাহ।ই আমার কর্তব্য, কিন্তু পুনর্বার একটী নিবেদন করি- |* 

তেছি আপনি বিচার করিয়! তাহ। আগীকার করুন ॥২৪॥ " 

- আপনার কৌপীন, বহিরিন। এবং জন্নপাত্র ভ্বিম, আয় কিছু নাই, 
ও ৪ 

৪৮ 

5 £ তত 
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ষ্ গু ৯ 

্ঁ 
1৭ 

এ 
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রর মধ্য ।.৭ পরিচ্ছেদ | ] শ্রীচেতনাটরিতাসুত 11 ১২৩১, 
| ৰ 

| চস হস্ত বন্ধ নামগরণনে | জলপাত্র বহ্ব্ণাস বহিষে কেমনে 7২৫ 

ূ গ্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেভন-| জলগাত্র বন্ত্রের কেব! করিবে 
ৰ রক্ষণ ॥ ২৬॥ কৃষ্খদাস নাম এই সরল ত্রক্ষণ। ইহা সঙ্গে করি লহ ধর. 
৷ নিষেদন ॥ জলগাত্র বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে ॥ যে তোম!র ইচ্ছা 
৷ কর কিছু না.বলিবে ॥ ই৭.॥ তবে তার বাক্যে গ্রভু কৈল অঙ্গীকারে। 
তাহা ঘখ। লঞা খেলা সার্ববতৌয় ঘরে ॥ ২৮॥ নমক্ষরি সার্বভৌম 
ৃ অ।সন নিবেদিল।:সবাকারে মিলিয়। আপনে বলাইল ॥ ২৯ |..ন!না কৃষণ- | 
টা কছি প্রভূ কহিল তাহারে । তোঁগ।র ঠা আইলাউ আজ | 

সপ িশসত শীত 

৷ লঙ্গে ইহাই মাত্র যাইবে | আপনার ছুই হস্ত নাম গরণনায় আবব, জল- : 
' গান্জ ও বহির্ধাগ সকল কিরূপে হন করিষেন?॥২৫॥. শ 

আপনি যখন প্রেমাবেশে গথ মধ. অচেতন হইয়া পড়িবেন, তখন | 
কে আপনার জলপাত্র ও বস্ত্র রক্ষা করিবে ?॥২৬॥ *] 

এই কুষদাঁস সরল ত্াঙ্গণ, ইহাকে সঙ্গে লইয়া যাউন, আমর এই 
মত্র নিষেদন গ্রহণ করুন, ইনি আপনার জলপাত্র ও বস্ত্র বহন করিয়! 
যাইবেন, আপনার যাঁহ। ইচ্ছ! তাঁছ।ই করিবেন, ইনি কিছুই কছিষেন,, 
না ॥ ২৭ ॥ | | 

খন মহাপ্র়ু উহার ধাফ্য স্বীকার করিলেন, তৎপরে ভক্কর্থগ 
মহাপ্রভূকে মঙ্গে করির! সার্বভৌমের গৃহে গিয়। উপস্থিত হইলেন 1২৮ 

সার্ধভৌম মহাপ্রভূুকে নমস্কারপূর্বক জা।লন নিষেদন করিলেন 
এবং সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়। তাঁহ|দিগকে অ।সনে উপবেশন করাই- 
লেন ॥ ২৯ ॥ 

অনন্তর মহাএ্ড নানাপ্রকার কুষকথ।য় আলাপ করত, সার্ব- 

.ভৌমকে, কহিলেন, আমি আপনকার নিকট আজ! প্রার্ঘন করিতে 

ৰ র 
ৰ 
ৃ 
র 
ৰ 
ূ 

টিজিডিনিডিটি৪ ই জিললাজত ররর ভাজি 

সি সু টি 

| ৩০ ] 



1 হ২ | ভ্রীচৈতন্ঘচরিতাস্ত | [মধ্য। ৭ পরিচ্ছেদ । | 
সূ 

দাগিব।রে ॥ ৩৭ ॥ মঙ্গযাস হরি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে । অবশ্য কারিৰ 
| আমি তার অন্বেষণে | আজ্ঞা দেহ দক্ষিণে আমি অবশ্য চলিব। তোমার 
আজ্াতে গুভে লেউটি আসিব ॥ ৩১॥ শুনি সার্বভৌম হৈলা অত্যন্ত 
কাতর | চরণে ধরিয়া কছে বিষাদ উত্তর ॥৩২1 বহুজদ্া পুণ্ফলে গাইনু 
তোমার সঙ্গ । হেন সঙ্গ বিধি মোর করিব বিভুঙ্গ1৩১। শিরে বজু 
পড়ে যদি পুত্র মরি যাঁয়। তাহা সহি তোমার বিচ্ছেদ সন নল! ঘায়॥ 
৩৪ ॥ ছতন্্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন | দিন কত রছ দেখি তোমার 
রণ । ৩৫। তাঁহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল ছৈল মন। রছিলা দিবস 

কত ন। কৈল গমন ॥ ৩৬ ॥ ভট্টাার্য্য আগ্রহ করি করে নিমন্্রণ। গৃহে 

॥ আঅ।ধিয়াছি ॥ ৩ ॥ 

. বিশ্ব্পপ সঙ্গ্যাল করিয়া দক্িণদেশে গমন করিয়াছেন, আমি গবশ্য 
তাঁহার অন্বেষণ করিব । আমি দক্ষিণদেশে গমব করিধ, আপনি আম।কে 
জাজ্ঞ! গ্রদান করুন, আপনার আজ্ঞায় হুমঙ্গলে ফিরিয়া আপিষ ॥ ৩১ ॥ 

তখন লার্বোম মহাপ্রভুর মুখে এই. কথা শুনিয়া অতিশম কাতয় 

হইলেন এবং চরণধারণপুর্বক সধিষাঞ্ে উত্তর করিলেন ॥ ৩২॥  .. 
| পরতো! বহু জঙ্যের পুথ্যপ্রস্তাবে আপনকার নঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছি, 
| ধিধাত| কি আমাকে এরূপ সঙ্গ হইতে বিরহিত করিষেন ? ॥ ৩৩॥ : 

'ব্ধি মন্তকে বজ্রপাত হয় অথব| পুজ্রের মৃত্যু হয়, তাহাও সহ 
করিতে পানি কিন্তু তখাপি আপনকারবিচ্ছেদ লহ কর চুংসাঁধ্য ॥ ৩৪ ॥ 

আপনি ম্বতগ্ত্র ঈশ্বর, গমন করিধেন, কিন্ত কতক দিন এই স্থানে | 
| অবস্থিতি করুন, আমি আপনকার চরণ দর্শন করি।॥ ৩৫ ॥ 0 

তখন সার্বভৌমের এই' প্রার্থনায় মধীপ্রভুর মন শিথিল, হইল, | 
. 0 হ্ৃতজাং তথায় কতিপয় ধিধস অথস্থিতি করিলেন, গন কৃ্লিলেন | 



পা রঃ 
মধ্য। ৭ পরিচ্ছেদ | ] শ্ীচৈতন্যচরিতাস্বত | 

পিপি শী শটাশপিশা সী 

পক করি প্রডুকে করায় ভে।জন ॥ ৩৭ ॥ তীহার ক্রাঙ্ষণী ঞ্ষ্দর নাম 

য্ঠীর মাতা । রান্ধি ভিক্ষা দেন ভেহে। আশ্চর্য্য তার কথা । আগে 

কছিব ত।হ! করিয়। বিস্তানন । এবে কহি প্রভুর দক্ষিণযাত্র! সমাচার ॥৩৮ 

দিন চারি রছি প্রত ভট্টাচার্য্য স্থানে। চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিল 

আর দিনে ॥ 2৯ ॥ প্রভুর আ|গ্রছে ভট্টাচার্য্য সম্মত হইল! । গ্রড়ু তেহো৷ 

অগন্লাথমন্দিয়ে আইলা! ॥ দর্শন করি ঠাকুর-পাশ আজ্ঞ। মাগিল। পূজারী 

প্রভূরে মাল! প্রমাদ আনি দিল ॥ ৪* | আজ্ঞা মাল। পাঞ। হর্ধে গ্ম-. 

স্কায় করি। আনন্দে দক্ষিণদেশ চলিল! গৌরহরি ॥ ৪১ ॥ ভট্টাচার্য 

২৬5 

২ শিপ পিসী 

না ॥ ৩৬। 

এঁ সময়ে ভট্ট।চার্য্য আগ্রহপূর্বধক মহা প্রভূকে নিমন্ত্রণ ফরিলেন এবং 

গৃহে পাঁক করিয়। তাহাকে ভোজন করাইলেন ॥ ৩৭ ॥ 

সার্বভৌমের ক্রাঙ্ষণীর নম ষ্ঠীর ম।তা, তিনি রন্ধন করিয়া মহা- | 

প্রভূকে ভিক্ষা দিতেন, উহ্।র কথ! অতি আশ্চর্য্য, অগ্রে তাহা বস্তা 

করিয়া বর্ণন করিষ, এক্ষণে মহাপ্রভুর দক্ষিণযাত্র! বৃত্তান্ত বর্ণন করি- 

তেছি ॥ ৩৮ ॥ 

এইরূপে মহা প্রভু ভই।চায়্যের গৃহে দিবল চারি অবস্থিত করত 

অন্য এক দিবস ভষ্ট।চার্ধ্যের নিকট যাইবার নিমিত্ত আজ! প্রার্থনা 
2১1 

করিলেন ॥ ৩৯1 
| 

মহাপ্রভুর আন্ত ভট্টাচার্য সম্মত হইলেন, তৎপরে মহাপ্রতু র 

জগগ্নাথদেবের মমিরে আগমনপূর্বক দর্শন করিয়! ঠাকুরের. মিকট | 

আজ্ঞা! প্রার্থনা করিলে পুজারী প্রাসাদ মালা, আদিয়! রি অর্পণ | 

কৃর্িলেন ॥ ৪০ ॥ | 

ূ আজা মালা প্রাপ্ত হইয়া হর্ধতর়ে জগন্গাথদেবকে প্রণাম করি | 



্ 

থৈ ষ্ সু 

্প্ীিশিাাশিশ্িটিতিশিশী শাশিশিশী ্িসসপজী প শীত শিপ 

হলে আর'যত নিজগণ | জগন্নথ প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন ॥ ৪২ ॥ 

২৩৪ প্ীটলঞম্যচরিতামৃত। [মগ্য। ৭ পরিচ্ছেদ |). 

সমুদ্রতীরে তীরে অ.লালনাধ-পথে । সার্ববভোম কহিল! আচার্য্য গে।পী-: 
নাথে ॥ ৪৩ ॥ চারি কৌপীন বছিবণল রাখিয়।ছি ঘরে। তাহ! প্রসাদান্গ 
লঞ্চা আইস বিপ্রদ্বাপ়ে ॥ ৪৪ ॥ তবে শীর্ধভৌম কহে প্রভুর. চরণে । 
অবশ্য করিবে মোর এই নিধেদনে ॥ রায় রামানন্দ আছে গোদ।বরী 
তীরে। অধিকারী হয়েন তিষ্ে। বিদ্যানগরে ॥ শু্রব্ষিমি জ্ঞানে তারে 

উপেক্ষা না করিবা। আমার বচনে তরে অবশ্য নিলিবা 1৪৫ ॥ তে।মার। 

সঙ্গের যোগ্য ঠিহ এক জন। পৃথিবীতে রসিকভক্ত নাহ তার সম॥ 

শস্ম ৩ -৯-৬ পীপপ্ট 7 ০১৩ পি) শপ শি পিপি ২ ২০7 তাপসী শা শপ পাপ পট লা ১ তপপা পাশ এ 4 ০৮৬ শী শীিপিনিশি ৮. ০ শাসিত 0১ ০শিসি ৬ 

গৌরহরি অনলামনে ঘক্ষিণদেশ যাত্র। করিলেন ॥ ৪১ ॥ 

যাত্রাকালীন ভট্টাচার্য্য ও তা।পন। যত গণ ছিল, তাহাদের সঙ্গে | 

৷ জগম।থ প্রদক্ষিণ করিয়া! গমণ করিপেন ॥ 8২ ॥ .. 

'লমুদ্রের তীয়ে তীরে আলালনাথ-পথে আ।গমন. করিতে লাগলে ূ 
গর মধ্যে সার্বভৌম গেপীনাথাচার্যকে কিলেন॥ ৪৩ ॥ ২:71. 

আমি চারিখানি কৌপীন ও বছিবস গৃহে র।খিয়া সিডি তাহ: 
] 

ৃ এবং গ্রাসাদ।ম ব্রোহ্ণদ্ধারা লইয়! আইন ॥ ৪৪ | 

'. অনন্তয় সবর্বভৌম গ্রভূর গ।দপত্জে কহিলেন, অবশ্য (মার এই | 
| নিবেদন রক্ষ। করিবেন, গে|দ।বরী নদীর তীরে বিদ্যানগরে রাষানন্দ ; | 
রা নমক এক ব্যক্তি তাছেন, তিনি বিদ্যানগরের ভািকানী ত(হাকে ৃ 

শৃড্র ও বিষদী জ্ৰ।নে উপেক্ষা করিবেন না অমর বাক্যে তাহ।র আহি | 

অবশ্য মিলিত হইবেন ॥ 9৫ ॥ ডি কনা 
তিনি একম।ত্র আপনার সগযোগ্য হয়েন, পৃথিবীতে তাহার তুল 

রূলিক- তক্ত নাই, তিনি-পাণ্ডত্য ও ভক্তিরস এই চুইয়ের সীম! ]. 
4 

টির 

টি ূ 

বি | এ 0 ্- 

র্ ্সপাসল পা পিসী পি পপ শি কপ পা. ৯. ৬... - 4. পপ শা পপ গা ২.4 পিপি পাশ প্পী ্পপ পপ ওপসপা 



[ঁ শপরিচ্ছেদ।] জ্রীচৈতন্যচরিতসৃত। রর : 

গ।প্িত্য ভক্তিরম ছুয়ের তিতিষলীম1। সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাহার মহিমা! 

[1॥8৬॥ অলৌকিক বাক্যচেষ্ট! তাঁর ন! বুঝিগা। পরিহাপ করিয়াছি বৈষ্ব 
বলিয়! ॥ 'তোমার প্রমাদে ইবে জানিল তার তত্ব। সম্ভ।/ষিলে জ।নিবে, 

তার যেমন মহত্ব ॥ ৪৭ ॥ অঙ্গীকার করি প্রভূ তাহার বচন। তারে 
1 বিদ।য় দিতে তারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ঘ€র কৃষ ভঞ্জি মে।রে করিহ আ।শী- 

| বর্াদে | নীল।চলে আপি যেন তোমার প্রাসাদে ॥ ৪৮॥ এত বপি মহা- 
| প্রভু করিলা গমন। মুচ্ছিত হইঞ! তাহা পড়িল! সার্বভৌম ॥ তারে 
উপেক্ষিঞ্। কৈল শীঘ্র গমন। কে বুঝিতে পরে মহাপ্রভুর চিত্ত মন॥ 

৷ মহানুভাবের স্বভাব এইমত হয়। পুগ্পলম কোমল কঠিন বজুময় ॥ ৪৯ ॥ 

| স্বরূপ, আপনি তাহার সহিত আলাপ করিলে ভ্ীহার মহিমা জ।নিতে 
পারিলেন ॥ ৪৬॥ টি? | 

৷ উহার অলৌকিক ব।ক্য ও চেষ্টা ন। বুঝিতে গারিয়৷ আমি ত।হ।কে 
| বৈষ্ণব বলিয়া গরিহ।ন করিয়াছি, আপনকার অনুগ্রহে এক্ষণে তাহার 

তত্ব জানিমাছি, আপনি আলাপ করিলে তাহার মহত্ব জানিতে পা্সি- 

বেন ॥ ৪৭ ॥ , 
অনস্তর মহ প্রভু শহর বচন অঙ্গীকার পুর্ন্বক বিদায় দিব|র জন্য 

1 তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন আপনি গৃহে গিমা কৃষ্ণ ভজন. 

করুন, আর আমাকে আশীর্বি।দ করিবে, আপনকার অনুগ্রহে"্ধেন 

| পুনর্ধার নীল।চলে আগমন করি ॥ ৪৮॥ 
এই বলিয়। মহা প্রভূ যাত্র! করিলে সার্বাভৌম মুচ্ছিত হইয়। পতিত 

হইলেন, তখন মহাপ্রভু উহাকে উপেক্ষ! করিয়। শীঘ্র গঘন ক্িলেন। 
অহ্এুভূর চিন্ত ও মন কে বুঝিতে সমর্থ হইবে ? পুঙ্প যেমন কোমল ও 
বজ যেমন কঠিন হয়, এইরূপ মহানুভবদিগের স্বতব হইয়া থকে ৪৯॥ 

নু ” 

০ 
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২৩৬ শ্রীচৈপয্যচয়িতাত | [মধ্য । ৭ পরিচ্ছেদ 

তথাছি তবভৃতিকৃতবীরচরিতো ত্র ।মচরিভয়ে।; | ৩। ২। জন্কয়ো$॥ 

বজ্সাদপি কঠোর!ণি সুদুনি কুহুম।দপি। 

লোকোত্তরাণ।ং ছেত।ংলি ফোনু বিজ্ঞাতুমীরখর়ঃ ॥ ৫০1 

নিত্য নন্ছ প্রভু ভট্টাচার্য্য উঠাইল। তর লোকসঙ্গে তারে ঘয়ে 
পঠাইল॥ ৫১॥ ভক্তগণ শ্ীত্র আসি লৈল গ্রভূর নাথ। বন্ত্র প্রস? 
লঞা তাবৎ আইল। গোপীন।থ ॥ ৫২।॥ সব। সঙ্গে তবে প্রভু আলাল- |. 
নাথ আইলা । নমস্কর করি ভয়ে বহু স্তুতি কৈলা ॥ প্রেমাবেশে নৃত্য | 
গীত কৈল কতক্ষণ। দেখিতে আইল তাহা বৈসে যতজন ॥ ৫৩ 

বজাদপীতি। লে।কোরাপাং অলৌকিকানাং ভগবদদীনাং চেতাংসি মনাংসি থু তো 

বিজ্ঞাতুং কে| জন; ঈশ্বর; সমর্থ; | কথভূতানি তগবন্মন1ংসি বজাদপি মহাকুলিশাঁদপি কে 

যাণি কঠিনানীষ্ঠার্ঘ।। পুনঃ কীদৃশানি কুন্ুমাং মহাকোসলাদপি সৃদূনি কোমলানীতার্থঃ। 

অপ্তান্তমৃহলানি অবমর্দ(সহারীতি যাঁবং ॥ ৫৪ ॥ 

| এই বিষয়ের প্রমাণ ভবভূতিকৃত বীরচরিত ও 
উন্তরর।মচরিতের তৃতীয় এবং দ্বিতীয় অঙ্কের শ্লেকার্থ যথা ॥ 

অলৌকিক পুরুষদিগের চিত্ত ব্জ অপেক্ষা ও কঠিন এবং পুষ্প জপে- | 
ক্ষাও কোমল, নৃতরাং তহা! কেহই জ।নিতে সমর্থ হয় না॥ ৫০ ॥ ূ 
[অনন্তর নিহ্যাননদ প্রভূ উট্টাচার্ধ্যকে উঠাইয়া তাহার লোকসঙ্গে 

দিয়। তাঁহার গৃহে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৫১॥ 
সে যাহা হউক, তৎপরে ভক্তগণ আপিয়! মহা প্রভুর সঙ্গ লইলেন, 

এক কাপের মধ্যে গোপীনাখাচার্ধ্য বস্ত্র ও গ্রল।দ লই! আসিয়া উপ- | 
স্থিত হইলেন ॥ ৫২ ॥ ্ | 

তদনম্তর মহ প্রভু সকলকে সঙ্গে লইয়া অল।লনাথে আগমনপূর্ববক | 
তঁহ।কে নমস্কার করত বহু বহু স্তুতি গ।ঠ করিয়া কতক্ষণ প্রেমাবেশে |. 

ন্বৃষ্য কগিলেন, দেইস্থনে যত লেক বাস করে ভাহায়া সকলেই মঙ্ছা- 



শ্ রি ৪ 

শপ. এ পর শী পাপ পক পাপ ০ সপ. পন্য আপ. স্পা শপ ক ৭ পাপা? কী পিপিপি পপির ও ৮ 

নি পরিচ্ছেদ। ] ভ্রীচৈতন্যচরিতাম্বত । - 

চতুর্দিকেয় লোক নব বলে হরি হরি | প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে 
৷ গৌঁরহরি ॥ ৫৪ ॥ কাঁঞ্চনসদৃশ দেহ অরুণ বসন। পুলকা শর % কল্প 
স্বেদ তাহাতে ভূষণ ॥ ৫৫॥ দেখিঞ। লোকের মনে ছল চমণ্কার। 

যত লোক আইলে তক ন।হি যায় ঘর ॥ কেহ নাচে কেহ গাযত্রীকং- | 

গোপাল । প্রেমে ভামিল লোক স্ত্রী বৃদ্ধ যুব বাল ॥ ৫৬ ॥ দেখি নিত্যা- 
নঙ্গ প্রভূ কহে ভক্তগণে। এইরূপ নৃত্য আগে হবে গ্রামে গ্রামে ॥৫৭। 
৷ অতিকাল হৈল লোক ছাড়িয়া না যায়। তবে নিত্যানন্দ গোসাঞিঃ 
 স্থজিল উপাঁয় ॥ ৫৮ ॥ মধ্যাহ্ করিতে গেলা গ্রভুকে লইঞা। তাহ! 

গ্রড়ুকে দর্শন করিতে আদিল ॥ ৫০ 

চতুদ্দিকের লোৌকমকল দহরিযোল হরিবে!ল” বলিতে ল।গিলে 
গৌঁরহরি তাছাদিগের মধ্যে প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ £৪ ॥ 

1 মহাপ্রভুর কাঞ্চনসদৃশ দেহ, পরিধেয় বমন অরুণবর্ণ, দেছে পুলক, 

অশ্রু, কম্প ও শ্বেদলকল ভূষণস্বরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ৫৫॥ 
দর্শন করিয়া লোকসকলের মনে চমতকার বোধ হুইল, যত লোক 

আইসে, তক গৃছে গমন করে না, তথ্মধ্যে কেহ নৃত্য ও কেহ বারী 
গোপাল বলিয়! গান করিতেছে, এইবূপে বৃদ্ধ, যুব! ও বালক সকলেই 
প্রেমে ভাদিতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥ | 

নিত্যানন্দ প্রভূ দর্শন করিয়! ভক্তসকলকে কছিলেন, তকগপ | 

এইরূপ নৃত্য গ্রামে গ্রামেই হইবে ॥ ৫৭ | | 
অনভ্তর যখন দেখিলেন বহুকাল হইল লোক সফল মহাপ্রভূকে ত্যাগ 

ফরিয়। গমন করিতেছে না, তখন নিত্যানন্দ উপা।য় সৃষ্টি করিলেন ॥৫৮1. 
দ্যা করিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুকে সঙ্গৈ করিয়। লইয়। গেলেন, 

ঠা 

* অজ তৃতিয় লক্ষণ মধালীলায় ৭৩। ৭3 পৃষ্ঠায় বর্িত-ইইয়াছে। 
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| ট পনর পিসি ক ধাইঞ|।৫৯॥ মধ্যাহ করিঞা। আইল! 
দবতা মন্দিরে । নিজগণ প্রবেশি কবাট'দিল বারে ॥ তবে গোপীনাথ 
ই প্রভূকে ভিক্ষা করাইল। গরুর শেষ প্রসাদ সবে বটি খাইল ॥৬০ 
শনি শুনি লোক মব আলি বহিদ্বরে। হরি বরি বলি লোক কোলাহল 
করে ॥৬১। তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন। আনন্দ আলিয়া লোক 
কৈল দরশন ॥ ৬২ ॥ এইমত ন্ধ্যাপর্যান্ত লোক আইনে যায় । বৈষ্ণব 
হইল লোক নাচে কৃঞ্ণগায় ॥ ৩৬॥ এইরূপে মেই ঠঞ্জ ভজগণ সঙ্গে । 

(ধেখানেও প্রভুকে দেখিবার নিমিত চতুদ্দিক্ হইতে লোকপকল 
দৌঁড়িয়া আমিতে ল।গিল ॥ ৫৯ ॥ 

অনন্তর মহ।প্রভূ মধ্যাহ্ করিয়া! দেবমন্দিরে, আগমন করিলে নিজ 
পরিকরগণ প্রবেশ করিয়! দ্বারে কবাঁট বদ্ধ করিয়! দিলেন ॥ 
তখন গেপীনাথ।চার্ধ্য ছুই প্রভুকে ভিক্ষা (ভে।জন ) করাইয়।" শ্রভুয়; 

প্রদদ[ন্ন লকলকে বণ্টন করিয়! দিয়া আপনিও তক্ষণ করিলেন ॥ ৬০ | 
অ্রবণমাত্র লোকসকল বহিদ্বারে আপিয়। “হরিবোপ হরিবোল” 

| বলয় কোলাহল করিতে লাগিল ॥ ৬১ ॥  - ঃ 
 তখনক্মহাপ্রভু ঘার মেন করাইলে লোকলকল আসিয়া আনন্দে 

দর্শন করিতে লাগিল ॥ ৬২ ॥ ৰ 
এই প্রকার সন্ধ্যাপর্ধ্যস্ত লোকপকল যাতায়ত করিতে লাগিল, সক- 

[লেই বৈষ্ণব হইল এবং সকলেই নৃত্য ও কক বলিয়। গান করিতে 
আরস্ভতকরিল॥  *. 

এইরূগে মেইস্থানে ভক্তগণের সঙ্গে কুষ্ণকথা রঙ্গে রা য/পন 
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রী 
মধ্য। ৭ পরিচ্ছেদ |] শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বত। ». ০২৩৯, 

গেই র।ত্রি গোউ!ইল। কৃষ্ণকথ।রঙ্গে ॥ প্রাতঃকালে স্নান করি করিল 

গমন। ভক্তগণে বিদায় দ্রিল করি আলিঙগগন ॥ ৬৪ ॥ মুচ্ছিত হইয়া! সবে 
৷ ভূমিতে পড়িল! । তাহ! নব| পানে প্রভু ফিরি না চাহিল1॥ ৬৫॥ 
ৃ বিচ্ছেদে ব্য।কুল প্রভূ চলিল! হুঃখী হঞা। পাছে কৃষ্খদাস যায় পাত্র 

(বস্ত্র লঞ্া॥ ৬৬ ॥ ভক্তগণ উপবাসী তাহাঞ্রিঃ রহিলা। আর দিন ছুঃখী 
ূ হঞ! নীলাচলে আইলা ॥ ৬৭ ॥ মন্ত-সিংহপ্রায় প্রভু করিল! গমন। 
। গ্রেমাবেশে যাঁয় করি ন।মসন্থীর্ভন ॥ ৬৮ ॥ | 

তথাছি শ্রীকৃষ্ণচৈততন্যব।ক্যং | 
কষ কৃষ্ণ কৃষঃ কৃষ্ণ) কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে 

কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃমণ, কৃষ্ণ কৃষণ কৃষঃ হে। 
সপে 

কুষ কষ্ণেতি। হে কৃষ্ণ হে ্ ইত্য।দি.মাং রক্ষ রক্ষাং কুরু। সাং পা গবি্ং 
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লেন। অনন্তর গ্রাতঃকালে স্নান করিয়! ভক্তদিগকে আলিঙ্গন করত 

1 ত।ছ।দিগকে বিদ।য় দিয়া তথ। হইতে গমন করিপেন ॥ ৬৪ ॥ 
তখন মহা প্রভুর বিরহে সকলে মৃচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পত্তিত হই- 

লেন, কিস্তু মহাপ্রভু কাহারও প্রতি মুখ ফিরাইয়া দৃষ্টিপাত করিলেন 
না ॥ ৬৫ ॥ 

মহাপ্রভু ভক্তুবিরহে অতিশয় ব্যাকুল হইয়! দুঃখিতচিত্তে গমন 
করিতেছেন, কৃষ্ণদান ব্রাহ্মণ জলপাজ ও বন্ত্র লইয়া পশ্চাৎ পশ্চ।ৎ 
যাইতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥ 

তক্ুগণ এ [দবস উপবাণ করিয়! তথায় অবস্থিত রছিলেন, পর 

দিবন মহাপ্রভু ছুঃখিতচিন্তে নীপচলে আগমন করিলেন ॥ ৬৭ ॥ 
দে যাহা! হউক, এ দিকে মত্তসিংহপ্র।য় মহা প্রভূ প্রেমাবেশে নাম- 

সস্কীর্ভন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন ॥.৬৮ ॥ 
শ্রীমম্মহা প্রভুর বাক্যার্থ যথা 

কষ ইত্যাদি পদগুলি দমুদায় সম্বোধন, রক্ষ এবং পাছি, এই ছুই 

ঠ 

সস 

[৩১1 



। 

ূ 
প্র 

1 

০ পপি পি কপি 70 ৯৯ ৩০৩ 

এ ক 

। । চার অর্থ এই যে আমাকে রক্ষা কর, পুনঃ 

০৪ --+১::ুলু 
রা 

১৪ প্্রীচৈতন্াচরিতা মৃত । [মধ্য। ৭ পরিচ্ছেদ 
পপ সস পপ্পসপপাপ ০ পা 

কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কষ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং 
কৃষ্ণ রুষ কৃষ) কৃষ্ণ, কু কুঞ্জ পাঁছি মাং ॥ 
'রাম রাঘব রাম রাঘব, রম রাঘব রক্ষ মং । 
ক₹ষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব, রুষঃ কেশব পাছি মাং ॥ ৬৯॥ 

এই শ্লোক পটি পথে চলে গৌরহরি। লোক দেখি পথে কহে 
বেল হরি হরি॥ পেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি রুষ্ণ। প্রতুর 
গাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ ॥ ৬৯ ॥ কত দূরে রহি প্রভু তারে 
গালিঙ্গিয়।। বিদায় করেন তারে এক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ৭০.॥ সেই জন 
লা 

নিজ গ্রামে করিয়! গমন। কৃষ্চ বলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ ॥ 
ঘরে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনম। এই মত বৈষ্ণব কৈল সব 

4৯ পাস । ০৪ 

রিতার্থ। | অনাৎ গুগমমিতি ॥ ৬৯ ॥ 
1 পিপি শীত পাপা পাপ পাপ এ ০০ পপ 

চে 
৮ পিপিপি ৬ পপ, ৭ 

পপি পাতি শশী সপিশিস ছি দিত ও 

পুনঃ বলিতেছেন, ছে 
হা! হেরাঘব! হে কৃষ্ণ! হে কেশব আমায় রক্ষ। কর ॥ ৬৯ ॥ 

স্পা ও আপ, ০টি ০০ পা আক: 57৮. 

গৌরহরি এই শ্লোক পাঠ করিয়া পথে যাইতেছেন এবং পথে 
শাহাকে দেখিতে পান, তাহাকেই কহেন “হরি বল হরি বল” মহা- 
থুভু যাহাকে হরি বলিতে উপদেশ করেন, গেই ব্যক্তিই প্রেমে উম্মত 
হইয়া হরি কৃষ্খনম উচ্চারণপূর্ধ্বক দর্শমল।লপায় গ্রভূর পশ্চ1ৎ পশ্চাৎ 
গমন করিতে থকে ॥ 

সহাপ্র তাহাকে কতক্ষণ আলিঙ্গন করিয়া থাকিয়া শক্তি সঞ্চার 
পূর্বক তাঁহাকে বিদায় করেন ॥ ৭০ ॥ 

সেই ব্যক্তি নিজগ্রামে গমন করিঘ়া প্হরিবেল» বলিয়৷ নিরম্তর 
হাস্য, রোদন ও ক্রন্দন করিতে থা,ক এবং যাহাকে দেখে, তাহাকেই 
বলে কৃষ্ণনাম কীর্তন কর, এইরূপে মেই ব্যক্তি নিজের গ্রামস্থ লোক 
সমুদয়কে বৈধঃব করিয়া তুলিল ॥ ৭১। 



ক 
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মধ্য। ৭ পরিচ্ছেদ |] শ্ীচৈতন্থচরিতামুত | ২৪১ 
ূ পা সপ ০.২ সপ পপ 

' নিজগ্রাম ॥ ৭১ ॥ গ্রামান্তুর হৈতে আইসে দৈব যত জন। তাহার 
দর্শন কৃপায় হয় তার গম ॥ গেই যাই নিজগ্রাম টবঞ্চব করয়। অন্য- 
শ্রামী আমি তারে দোঁখ বৈষ্ণব হয় ॥ চেই যাই আর এামে করে 
| উপদেশ |: এই মত বৈষ্ণব ছেল মব দক্ষিণদেশ ॥৭২॥ এই মত 
পথে যাইতে শত শত জন। বৈষ্ণব করেন তারে করি আলিঙ্গন ॥ 
যেই গ্রামে রহি ভিক্ষ। করে যার ঘরে । মেই গরমের লোক আইসে 
গ্রভু দেখিবারে ॥ ৭৩ ॥ গাভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত। মে লব 
আ|চ।ধ্য হঞ। তারিল জগত ॥ ৭৪ ॥ এই মত কৈল যাবৎ গেলা সেতৃ- 
বদ্ধে। সব দেশ ভক্ত হৈলা প্রভুর নন্বন্ধ | ৭৫॥ নবদ্ীপে যেই! 

২2১৪০ এ ৯ শিপ 2৩৯৩ 2 হর হট ইক এস পপ 

উদর এামান্তর হইতে যত লোক আগমন করে, ত হার দর্শন 
রুপায় তাহার তুল্য হয় এবং সেব্যক্তি আপনার গ্রাম গমন করিয়। 

গ্র।ম সমুদয় বৈষ্ুব করে, তথ। অন্য গ্রামের লোক তাহাকে দেখিয়া! 

বৈষ্ণব হয়, মে ব্যক্তিও আশার অন্য এ!মে গিয়া উপদেশ প্রদান করে, 
এইরূপে সমুদায় দক্ষিণদেশস্থ লে(ক বৈষ্ণব হইয়! উঠিল ॥ ৭২ ॥ 

মহাপ্রভু এই মত পথে ঘাইতে যাইতে আলিঙ্গন দানে শত শত 
লোককে বৈষ্ণব করিলেন এবং যে গ্রামে অবস্থিতি করিয়া যাহার গৃহে 
ভিক্ষ। করেন, সেই গ্রামের লেক গভূকে দর্শন করিতে আগমন 

করে ॥ ৭৩ ॥ 

প্রভুর কৃপায় সকলেই মহভাগবতত হইলেন এবং তাহারা আচার্য 
হইয়া! জগৎ উদ্ধার করিলেন ॥ ৭৪ ॥ 

মহাপ্রভু এইরূগে সেতুবন্ধ পর্যাতস্ত গমন করেন, উহার সম্বন্ধে 
দেশের সমুদায় লোক পরম বৈষ্ণব হইল ॥ ৭৫ ॥ 

মহাপ্রভু নবদ্বী-প যে শক্তি গ্রকশ করেন নাই পেই শক্তি প্রকাশ 
ঠ ০ 



২৪২ শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বত। [মধ্য। ৭ পরিচ্ছেদ। 

শক্তি ন| কৈল প্রকাশে | গে শক্তি প্রকাশি নিপ্তারিল দক্ষিণদেশে ॥৭৬ 

প্রভুরে সে ভজে যারে তাঁর কৃপ| হয়। সেই মে এ ঘব লীলা সত্য করি 

লয় ॥ ৭৭ ॥ অলৌকিক লীলাতে যার না জন্মে বিশ্ব(দ। ইহলে।ক পর- 
লোক তার হয় নাশ ॥+৭৮ ॥ প্রথমে কহিল গ্রভুর যেরূপে গমন | এই- 

(ব্ূপ জানিহ যাবৎ দক্ষিণভ্রমণ ॥ ৭৯ ॥ এই মত যাইতে যাইতে গেল! 

কর্ধস্থান। কর্ণ দেখি তারে কৈল স্তবন প্রণাম ॥ গ্রেমাবেশে হাসি 
কান্দি নৃত্য গীত কৈলা। দেখি মর্বব লে।কের চিন্তে চমৎকার হৈল।৮০ 
আশ্চর্য শুনি সব লোক আইল দেখিবারে। প্রভু-রূপ-প্রেম দেখি 
চমত্কাঁরে ॥ ৮১। দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা বলে কৃষ্ণ হরি। প্রেমাবেশে 

পা স্াসপরত ০ কাস 

গর 

করিয়া দক্ষিণদেশ নিস্তার করিলেন ॥ ৭৬ | 
' যাহ।র এ্রতি মহাপ্রভুর কৃণ! হয়, সেই উহাকে ভজন করে এবং 

1 গেই ব্যক্তিই এই লব লীল! সত্য করিয়া! মানে ॥ ৭৭ ॥ 

| যে মনুষ্যের এই অলৌকিক লীবায় বিশ্বাম না জম্মে, তাহ!র ইহু- 

| লোক ও পরলোক উভয়ই বিনষ্ট হয় ॥ ৭৮ ॥ 

ূ হে বৈষ্ণবগণ ! মহাপ্রভু যেরূগে গমন করিয়।ছিলেন, তাছার এই 

| প্রথম বর্ণন করিলাম, এইরূপ সমুদাঁয় দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়।ছেন, 
& 
॥ 

ৰ 
ঃ 

৷ জামিবেন ॥ ৭৮ ॥ ৰ 

সে যাহা হউক, মহাপ্রভূ এই মত গগন করিতে করিতে কৃর্শা- 

ক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কৃর্ধ দর্শন করিয়। তাহাকে স্তব ও 
' প্রণাম করিলেন, তথা প্রেমাবেশে হাস্য, রোদন, নৃত্য ও গীত করিতে 
লাগিলেন, দর্শন করিয়া লোক ঘকলের চিত্তে চমৎকার বোধ হুইল 1৮০ 

। অনন্তর লোক মকল আশ্চর্য্য শুনিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে অ|গমন 
1 করিল, প্রভুর রূপ ও প্রেম দর্শন করিয়া সকলেই চমতকৃত হইল ॥৮১| 



৯৯! 

মায। ৭ পরিচ্ছেদ।] শ্রীচৈতন্যচরিতাস্ৃত। ২৪০ 

নাচে লোক উর্ধ বাহু করি ॥ ৮২॥ কৃষ্ণ নাঁম লোকমুখে শুনি অবিরাম । 

সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সর্ব গ্রাম ॥ এই মত পরম্পরায় গ্রেশ 

ঠবঞ্চব ছৈল। কৃষ্ণনামাঁম়ৃত-বন্যায় দেশ ভাঁগাইল ॥ ৮৩ ॥ কত ক্ষণে 

প্রতু যদি বাহ প্রকাশিলা। কুর্ট্টের সেবক বনু সম্মান করিলা ॥ যেই 

যেই ক্ষেত্র যান তাহা এই ব্যবহার । এক ঠাঞ্ি কিল না কহিব আর 

বার ॥ ৮৪ ॥ কুর্দান!মে সেই গ্রামে বৈদিক ত্রাঙ্গণ। বনু শ্রদ্ধা ভক্ক্যে 

প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ঘরে আনি গ্রভুর কৈল পাদপ্রক্ষালন। সেই 

জল বংশ সহ করিল ভক্ষণ ॥ ৮৫ ॥ অনেক" প্রকার ম্লেহে ভিঙ্গা করা- 

ইল। গোপ।ঞ্ির গ্রযাদান্ন সবংশে খাইল ॥৮৬॥ যেই পাদপন্ম, 
| 

িরিনিনিরিনিররনররারিকা রনির ৫ 

এবং প্রভুর দর্শনে বৈধব হইয়া “কৃ হরি” এই নাম উচ্চারণ করত 

উর্ধবাছ হইয়া প্রেমাতবেশে নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৮২ ॥ 
লোকমুখে নিরন্তর কুষ্নাম শুনিয়া! সেই লে।ক অন্য সমূদায় প্রাম 

বৈষ্ণবকরিল, এইরূপ পরম্পরায় সমুদাঁম দেশস্থ লে।ক বৈষ্ব হুইল, 

তাছার1 কৃষ্ণন।মাম্বত- বন্য।য সমস্ত দেশ ভাঁগ।ইয়! দিল ॥:৮৩ ॥ 

সে যাহ! হুউক, কিয়ৎ্ক্ষণানভ্তর মহাপ্রত্ত বাহ গ্রকাঁণ করিলে 

কুর্মাদেষের গেবকগণ তাহার গ্ররন্তি বহুতর শম্ম(ন করিলেন, যে যে | 

ক্ষেত্রে যায়েন তথায় এইরূপ ব্যধহ।র হয়, একশ্থ(নেয় বিবরণ এই বদি 

করিলাম, অন্য স্থানের অ।র বর্ণন করিব না ॥ ৮৪ ॥ 

সেই গরমে কৃর্মনামক এক জন বৈদিক ব্রাঙ্মণ বহুতর শ্রদ্ধা ও 
ভক্তি সহকারে প্রভূকে নিমন্ত্রণ করিলেন «এবং প্রতৃকে গৃছে আনিয়া 

পাদগ্রক্ষালনপুর্ববক মেই জল সবংশে পান করিলেন ॥ ৮৫ | 

তশ্পরে অনেক প্রকার স্নেহের সহিত ভিগ্গা করাইপ়া শোশ্বামির 

এ পে শিলা পাপ -৯০ ০৯ সপ পেপে পালিশ শি স্পপপশস্পাপা পপ আারাহারাহারারা৬স্০- সস 



২৪৪ শী চৈন্যচরিতাঘত। [ মদ্য। ৭ পরিচ্ছেদ । | 
০ 

শ শশা বি শান শপ শী? পপি পপ, ক 

তোমার ব্রহ্মাধ্য(ন করে । মেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ ৷ অ/ইল মে।র ঘরে ॥৮৭ 
আমর ভাগ্যের ীমা না যায় কখন। আজি মোর শ্লিংঘ্য হৈপ জন্ম কুল 

ধন ॥ কৃপা কর মহা প্রভূ যাউ তোমার ঃঙ্গে। সহিতে না পার দুঃখ 

বিষয়-তরঙ্গে ॥৮৮॥ প্রভু কহে এছে বাত কৃ না কহিবা। গৃহে 
রাই কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা ॥ য|রে দেখ তারে কর রুষ্ উপদেশ। 
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞ| তার এই দেশ ॥৮৯॥ কু না বাধিবে 

তোমায় বিষয়তরঙ্গ | পুনরপি এই ঠাঞ্জি পাবে মের সঙ্গ ॥ ৯০ ॥ এই 
মত যর ঘরে প্রভূ করে ভিক্ষা! । সেই এছে কহে তারে করান এই 

অবশিষ্ট গ্রসাঁদাম্ন মবংশে ভে|জন করিলেন ॥ ৮৬ | 
তদনস্তর কথিলেন, প্রভে। ! আপনকার যে পাদপদ্ম ব্রহ্মা ধ্যান 

করেন, সাক্গাৎ মেই পাদপন্ম আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল, 
আমার ভাগ্যের কথ। বলিতে পার! বায় না, অ।জশ্আমার জম্ম, কুল 
ও ধন এ সমুদয় ধন্য হইল। হে ার্ঠও। অ।মি অনার সঙ্গে 
গমন করিব, আমার প্রতি কৃপা করুন, আর বি্ষয্ণতরঙ্গের ছুঃখ সহা 
করিতে পারিতেছি না ॥ ৮৮ ॥ 

মহাপ্রভূ কহিলেন, হে দ্বিজবর ! আপনি এ প্রকার রা অ।র মুখে 
অ]নিবেন না, গৃহে থ।কিয়া নিরস্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করুন, আর যাহাকে 

দেখেন তাহছু।কে কৃষ্ণজনাম উপদেশ দিউন, আমার আঙ্ঞায় গুরু হইয়া 

এই দেশ উদ্ধার করুন ॥ ৮৯ ॥ 

অ।পন।কে কখন ব্ষি্ন-তন্রঙ্গ বাধ! দিবে না, পুনর্বার এই স্থানে 
অ।মার পঙ্গ প্রাপ্ত হইবেন 1 ৯০ ॥ 

মহ।গ্রডু এইরূপ যাহার গৃছে ভিক্ষা করেন, মে ব্যক্তিও এই | 

ু ্ ৯ সপ পপ 

! 



সপ পাপ্পু পপ সপ পাপ আত কস ০ শশী শী টু 

মধ্য। ৭.পরিচ্ছেদ। ] শ্রীচেতন্যচরিত। মৃত । 
পপি শেীশীশ্টাপ্পি শীাপ্সি্পীট সিসি ৭ শত 

শিক্ষ! ॥ ৯১ ॥ পথে ধাঁইতে দেবালয়ে রছে যেই গ্রামে। যার ঘরে 
ভিক্ষা করে দুই চারি স্থানে ॥ কর্ম যৈছে রীত এঁছে কৈল সর্ব ঠাঞ্িঃ। 
নীলচল পুন যাবৎ না আইলা গোসাপ্রি ॥ ৯২ ॥ অতএব ইহ! কছিল 
করিয়। বিস্তার । এই মত জামিবে প্রভুর সর্বত্র ব্যবহার ॥ ৯৩॥ এই | 
মত সেই রাত্রি তাহাই রছিল!। স্নান করি প্রভূ প্রাতঃকাঁলে ত চলিল? ॥ 
প্রভূ অনুব্রজি কুর্্ণ বহু দূর গেলা । প্রভূ তারে যত্ব করি ঘরে পাঠা- 

ইলা ॥ ৯৪ ॥ বান্ধদেব নাম এক দ্বিজ মহ!শয়। সর্ববাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ 
সেহছে! কীড়াময় ॥ যেই কীড়া অঙ্গ হৈতে ভূমি পড়ি যায়। উঠাইঞ। 
সেই কীট রাঁখে সেই ঠ।ই ॥ ৯৫ ॥ রাত্রিতে শুনিল তেঁহো গোপাঞ্ির 

আগমন। দেখিতে আইলা প্রাতে কুর্দের ভবন ॥ ৯৬ ॥ প্রভুর গমন 
এপি পাস স্পিসপসপাি? আসি এ শপ ৬.৯ পা 

প্রকার কহে এবং তিনি তাহাকেও এরূপ শিক্ষা গ্রদান করেন ॥ ৯১ ॥ 

পথে যাইতে দেবালয়ে যে গ্রামে অবস্থান করেন, তথা, ছুই চারি 

স্থানে যাহার গৃহেই ভিক্ষ। করেন, ব! কৃর্্মক্ষেত্রে যেরূপ ব্যবহার করিয়া- ; 
ছিলেন, নীলাচলে পুনরাগমন না কর পর্যন্ত মহাপ্রভু তক্রপ রীতি | 
সকল স্থনেই করিয়।ছিলেন ॥ ৯২ ॥ 

অতএব এই স্থানে বিস্তার করিয়। বর্ণন করিল।ম, সর্দাত্র গ্রভূর এই 
মত ব্যবহার জানিতে হইলে ॥ ৯৩। 

প্রস্ভূু এইরূপ সেই রাত্রি তথ।য় আবস্থিতি করিয়! পর দ্বিবম প্রাতঃ- 
কালে স্নান করিয়া যাত্রা করিলেন, কুর্ম ব্রাঙ্গণ প্রভূর পশ্চাৎ পশ্চ।ৎ 
বহুদূর গমন করিলে, এু যত্ন করিয়া ভাহাকে গৃহে শ্রেরণ করি- 
লেন ॥ ৯৪ ॥ 

অনন্তর বাশ্রদেব নামে সতস্বভাবাপন্ন এক জন ব্রাঙ্গণ ছিলেন, তাহার 
সর্বব।ঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হয়, তাহাতে অনেক কৃমি জণ্মিয়াছিল। তাহ! 
হইতে যে কৃমি ভূমিতে পতিত হুইল দ্িনি তাহ! উঠাইয়! পুনর্ববার 
সেই স্থ।নেই রাখিতেন ॥ ৯৫ ॥ | 

এ ব্রাঙ্গণ রাত্রিতে গুনিলেন মহাপ্রভুর অগমন হইয়।ছে, পর- 



৪৬ নিয়ামক) | মধ্য । ৭ পরিচ্ছেদ 
পোদ পপ সকাল সপ পা স্পা ১ পে পা পিস জা পা ও পপ পপ 

| কৃর্ন মুখে ত শুরিঞা | ভূমিতে গড়িল! ছুঃখে মৃচ্ছিতি হই ॥ নেক 
প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিল! । গেই ক্ষণে আলি প্রভূ তারে আলি- 
সিল! ॥ প্রভুর স্পর্শে ছুঃংখ-নঙ্গে কুষ্ঠ দূর গেল। আনন্দ সহিতে এর্গ 
হুন্দ হইল ॥ ৯৭ ॥ গ্রাভূর কৃপা দেখি ওর বিস্ময় ছেল 'ধঝন। শ্লোক 

পরি পায়ে ধরি করয়ে স্তবণ ॥ ৯৮ ॥ 

- তথাহি শ্রীমন্ভাগবতে ১৭ স্কদ্ধে ৮১ অধ্যায় ১৪ শ্লোকে যথা 
কাহং দরিদ্র পাীগান্ ক কৃষ্ণঃ শীনিবোহন। 

শশার 

ভাবার্থদীপিক1। ১৯ । ৮১।১৪। াপীয়ান্ নীচঃ ॥ 

বৈষ্বতোষণী । ব্রন্মণাতামেবাহ কেতি। পাপীয়ান্ দর্ভগঃ কৃষ্ণ; সাক্ষাৎ তগবন্। 
২ পপি প্ীপিপীসপসসস 

দিবস গরাতক।লে কুর্ম ব্রাহ্মণের গৃহে দর্শন করিতে আগসন করি- 
লেন ॥ ৯৬ ॥ 

অনন্তর কৃর্্ের মুখে যখন শুনিতে প।ইলেন মহাপ্রভু গমন করিয়া- 

ছেন, তখন বান্দেব দুঃখে মৃচ্ছিতি হইয়| ভূমিতে পতিত হওত অনেক 

৷ প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর এ সময়ে মহাপ্রভু পুন- 

1 ফি আশ্চর্য্য কপ।, উহ!র অঙগম্পর্শমাত্রে বান্ুদেবের ছুঃখের সহিত 

কুষ্ঠরোগ দুরীতৃত হইল এবং আনশাপহকারে শরীর স্থন্দর হইয়া 
উঠিল ॥ ৯৭ 

সে যাহ! হউক, প্রভুর কূপ! দেখিয়া বাস্রদেবের মন বিস্মিত হইল 
এবং প্রভূর চরণধারণপুর্বক একটা শ্লোক প|ঠ করিয়া স্তব করিতে 
লাগিলেন ॥ ৯৮ ॥. | 

জ্ীম।গবতের দশম ক্কঙ্ধে ৮১ অধ্যায়ে 
১৪ শ্লোকে গ্রীদ।মা ব্রাহ্মণের উত্ভি যথা _- 

শ্ীদাম কহিলেন, আহ! কোথায় আমি নীচ দরিজ, আ।র ক্লৌথা 

ূ 

্ আগমন করিয়া তাহাকে আপিঙ্গন দান করিলেন, আহা! প্রতূর 

ৃ নেই লঙ্গমীনিকেতন প্ীকঞ€$, আহ! আমি ত্রাঙ্গণ বলিয়। তিনি হই 



মধ্য। ৭ পরিচ্ছেদ |] শ্ীচৈতন/চরিতাস্বৃত। ২৪৭ 

্রঙ্ষবন্ধুরিতি-স্মাহং ঝ।হুত্যাং পরিরস্তিতঃ ॥ ইতি ॥ ৯৯॥ 
বহু স্তুতি করি কহে শুন দয়াময় । জীবে এই গুণ নাহি তোমা- 

তেই হয় ॥ মে।রে দেখি মোর গঙ্গে পলায় পামর। হেন মোরে ম্পর্শ 

তুমি স্বতন্ত্র ঈর ॥ কিন্তু আ'ছলাউ ভাল অধম হইঞ] | এবে অহঙ্কার, 

মোর জন্মিবে আমিঞ1 ॥ ১০০ ॥ প্রভূ কছে কভু তোমার না হবে 

অভিমান। নিরন্তর লহ তৃগি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম॥ কৃ্চ উশদেশি কর 

জীবের নিস্তার। অচির।তে কৃষ্ণ তোমা করিব অঙ্গীকার ॥ ১০১ ॥ 

 এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্থ।নে। ছুই বিপ্রে গলাগলি কান্দে 

ূ ্রডুর গুণে | ১২ বাস্দেব উদ্ধার এই কষ্ট্রিল আগ্যান। বাস্তদেবা- 
৮ পতি শী শিশশশীি ১ শীশিাপীপীশিিশ ও 

এবং কচ দণ|ণীরস্থয়োস্তথা দরিদ্রাহীনিকে ততয়োবিরে।ধঃ। তথাপি ব্রহ্ষবন্ধুঃ [5 কুন। 

জাত ইতি বাহুভগাং দ্বাভা।মেব পাররন্তিতঃ পারর্ঃ। "দ বিম্ময়ে। এবং পরিরস্তে বিপ্রত্ধ' 

মেব কারণমুক্তং নতু সখ্যং। তনাস্মনোহতীবাযোগ *মননাৎ। অতো ভগবতো! অরঙ্গণ- | 

ূ রর শ্রীঘিতা ন ডু ভক্কবৎসলতাপীতি ন কেবলং পরিরন্ধ এব । ৯৯ ॥ 
 আপাপনপাাপিপপসসী পা 

হস্তে আমাকে আলিঙগগন করিলেন ॥ ৯৯ ॥ 

বাহ্থদেব বু প্রক।র স্তুতি কাচয়। কহিলেন, ছে দয়াময়! শ্রবণ | 

করুন) আপনাতে যে গুণ আছে, তহ! জীবে সন্তব হয় পা আমাকে |. 

দেখিয়া আমার গন্ধে পামর লে।ক মকলও পলায়ন কয়ে, আপনি স্বতন্ত্র 
ঈশ্বর, এতাদৃশ আমাকে স্পর্শ কগিলেন। কিন্তু আম অধম ছুই: 
ভাল ছিল(ম, এক্ষণে আমার অহঙ্ক।র জশ্মিবে ॥ ১০০ 7 

এই,কথ। শুনি মহাপ্রভু কহিলেন, তোমার অভিম।ন হইবে না, 
তুমি নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ এবং কুঁঞ্চ উপদেশ করিয়। জীব সকলের | 

'নিস্ত।র কর, তাহা! হইলে অচিরাৎ কৃষ্ণ তমাকে অঙ্গীকাদ করি 
বেন ॥ ১০১ ॥ 

এই বলিয়া মহা প্রভূ অস্তর্ধ।ন হইলে ছুষ্জন ক্রাঙ্গণ প্রভুর: গুণে | 
রোদন করিতে লাগিলেন 1 ১০২ ॥ 

এ ৃ 
চি 

: 

[৩২] 

৩: আপস বি 
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1২8৮.  শীচৈতসচরিতান্থত | [সধা। ৭ পরিচ্ছেদ 

সৃতপ্রদ হইল প্রতুর নাম ॥ ১০৩॥ এই,ত কহিল প্রভুর, প্রথম গমন। | 
কুর্ণ-দরশন বাদে ব-বিমোচন |. শ্রদ্ধা করি করে খেই এ লীল! শ্রাবণ। 
অবিলম্ে মিলে তারে চৈতন্যচরণ, ॥ ১০৪ ॥ চৈতন্যলীলার আদি অস্ত 

নাহি জানি। গেই লিখি যেই মহান্তের মুখে শুনি ॥ ইথে অপরাধ 

মোর না লইহ ভক্তগণ | তোঁম! সবার চরণ মোর একাস্তশরণ ॥ ১*৫ 

রূপ রধুন!থ পদে যার আশ । চৈতন্যচরিতাস্বৃত কহে কৃষ্ণদ।স ॥১০৬ 
॥৯% ॥ ইতি শ্রীটচতন্যগরিতাম্বতে মধ্যথণ্ডে দক্ষিণযাত্র। বা 

দেবোদ্ধায়ো নাম নণ্তমঃ পরিচ্ছেদত 1% 0৭0 % ॥ 

| * ॥ ষতি মধ্যলীলা়া সপ্ত ॥%॥ 

স্থকার কহিলেন, অহে ভক্তগণ ! আমি এই বাহ্ুদে ব্রাহ্মণের 

আগ্য।ন বর্ণন করিলাম, এই সময় হইতে বান্দেবামৃতপ্রদ সলিয়া মহা 

রি শন পপ তি পিসী উপ পা খপ সপ ৯ ০. এপ ০ পিল 

প্রভুর নম হইল ॥ ১০৩) 
আমি মহাপ্রভুর এই প্রথম গমনলীল| কীর্তন করিলাম, ইহাতে 

ক্ার্শন ও বাসদেব ব্রাহ্মগের বিমোচন বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি 
| শ্রুদ্ধ। কিয়! এই লীলা শ্রবণ করেন, অবিলম্বে তাহার চৈতন্যচরণর- 

জজ হিন্দ প্রাপ্তি হয় ১০৪ ॥ 
আমি চৈতন্যলীলা'র আদি অস্ত কিছুই জ্রানি না, মহানুভ্তবদিগের 

মুখে যাহ। শুনিয়।ছি, তাহ।ই [লাখতেছি। 5 গণ এবিষয়ে »।মার 
অপরাধ গ্রহণ করিবেন না৷ আপনাদিগের পাদপন্ম।আম[র একান্ত আশ্রয় 
স্বরূপ ॥ ১৫. 

্ীরূপ, রস্বুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয। কৃষ্জদান চৈতন্যচরিতা- 
| সত কহিতেছেন,॥ ১০৬ ॥ 

%॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ডে খ্। মনারায়ণ বিদ্য।- 
রদ্ধকৃত চৈতন্যচারতা মৃত টিগনীতে দক্ষিণযাত্রা তথা বাহদেবের উ্ধ- 

ৃ বাহ সণ্ডম পরিচ্ছেদ ॥%॥৭॥%॥ 
ছু 

রা সপ $ 
পর ্ $ 

হি ১ 
র্ 

ও রি ৫৭৯ রর রর টির তির ্ * ৭ ২২০ চাল 

্ 



্ীচৈতন্যচরিতাম্বত। 
অইমঃ পরিচ্ছেদঃ। | 

০৯৯১) বা 

* স্ধার্ঘয রাম। ভিধভক্তমেঘে, তক্তিপিদ্ধাস্তচযার্বৃতানি | 

সিদ্ধাস্তচয়ামৃানি সঞচার্ধা সঞ্চারং কৃত্বা অমুন! রামাদন্দরায়েশ এতৈঃ সিদ্ধান্তচয়া মৃত" 

বিতীর্ণৈঃ গুদততৈবর্ষিতৈঃ | তজ্জ্ঞতবরত্বালয়তাঁং প্রযাতি প্রাপ্নোতি । তজ্জত্বরত্বালয়সামাহ 

তানি সিদ্ধান্ত5য়ামৃতানি জানস্তি যে তে এব তজজ্ঞ। রত্বজ্ঞ! ভক্তা। ইতি যাঁবং তেঘাং শ্বরূপ' 
স্তজ্ক্ঞত্বং তস্য সম্বন্ধে রত্ব।(নাম।লয়ন্তসা ভাঁবন্তজ্জ্ঞ ধরদ্বালয়তাং প্রয়াতি.গ্রাপ্রে।তি রক্ধজ্রান1ং 

সন্বন্ধে রু।লয়হাং প্রাপ্পোতীতার্থ; | যথা স্বৈরেব সলিলৈঃ পরিপূর্ধ্য বলাহকান্। রত্বালঙ্কে। | 

গেখরসমুদ্রে রাঁসাভিধামঘে অর্থাৎ বামানম্দরায়রূপি মেঘে স্থীয় 
ভক্তিপিদ্ধান্তগমুঙ্রূপ অমৃত (জল) সঞ্চার করিয়া এ রামমেখকর্তৃক 

এঁ সিদ্ধান্তচয়রূপ অমুত বর্ষণদ্বারা সেই গৌরসমুদ্র তজ্জ্ঞত্বরূপ রত্বের 
আলযত্বকে প্রাণ্ড হইতেছেন অর্থাৎ সেই ভক্তিদিদ্ধাস্তজ্ঞ ভক্ত 
সকলের সম্বন্মে ভক্তিরত্বালয়াভিধানকে প্র।প্ত হইতেছেন, যেমন সমুদ্র 
স্বকীয় জলদ্বারা সেঘ সকলকে পরিপূর্ণ করিয়া সেই মেঘ সকল কর্তৃক, 

০০ পীপপ পি ৩ ০ পা শশী পিসী শিপ শীশী শিশির শি স্পা ৮৮টি ২৮ পাশ 

সঞ্চার্কোতি। গৌরাবিগোৌরসমুদ্রঃ র।ম।চিধষেঘে কামাননরায়রূপিমেতে শ্বতঞ্জি- 

| 
* এই গ্লে।কে সাগন।মক রূপক অলঙ্ক!র। লক্ষণ যথ। ॥ 

: “অঙ্গিনো যদি সাঙ্গসা বূগণং সাঙ্গমেব তৎ। | , 

সমস্তবস্ত্ববিষয়ামেকেশবিবর্ধি চ ” ্ 

অঙার্থ:। অঙ্গ সহিত অঙ্গিরূণক যদ রূপিত অর্থাৎ উপমানের সহিত একক তরে বর্ণিত 

নন, তাহাকে সঙ্গ্ূপক কছে, এই সাঙ্গরূপক সমস্থবন্তবিষয় ও একদেশবিবর্ধিতেদে ছ্ই 

গ্রকার। এন্বানে গৌর।ন্ধি অর্থাৎ গৌরসমুদ্র এইটী অঙ্গী, ভক্তবর রামাননাল্সায় মেঘ, হব 

তক্তিসিদ্ধাস্তসমূহ অমৃত এবং তজ্জত্বরত্লালয় এই 'গুলি অজ, এইরুপে অঙ্গের সহিত অঙ্গির 

বর্ণনে সাঙ্গরূপক হইল এবং রাগ1ভিধভ ক্রমেঘ, ্তজিগিদধানতয়াযুত, তজ্জন্বরদালয ও |, 

গৌরাধি এই গুলিতে সমস্ত অঙ্গ থাকায় প্র সাঙ্গরপক ম্তবসাবিষ হইয়াছে ॥ ঠা 
টি 



০১ বারা 

| ২৫০ চিতা [মধ্য। ৮ পরিচ্ছেদ। 

পপ 

| 

ৰ 2 বিতীর্পৈুজজ্ঞত্বরত্রালয়তাং প্রযাতি ॥ ১। 
ৃ জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্য।নন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গোৌর- 
ূ ভক্তবৃম্দ | ২। পূর্ব-নীতে প্রভু আগে করিল গমনে। জিড়নৃসিংহ- 
| ক্ষেত্রে গেলা কত দিনে ॥৩॥ নৃগিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ নতি। 
। প্রেম1বেশে কৈল বু নৃত্য গীত স্তুতি ॥ 

| শ্রীনৃগিংহ জয়, নৃমিংহ জয় জয় নৃগিংহ। 

ৃ গ্রহলাদেশ জয় পদ্মামুগপদ্মন্থগ ॥ ৪ ॥ 
| তথ।হি ভ্রীম্ত।গবতে মগ্তমক্কদ্ধে ১ অধ্যায়ে ১ শ্লো।কম্য 

ৃ 

সি শিট তিশা সিপিএ এ ০৭০: 

শ্ীধরস্থামিককত য।খ্যয়াং ধৃতম।গমবচনং | 

দ্তঝতোভিবৃট্ইন্তৈয়েব বারিধিঃ | ইতি ভক্কিরগামৃতসিস্কো সথারিভাবলহর্ষ।। ॥ ১। 
"বর পপ পপ পা 

বট জলদারা অ।কৃষ্ট এবং জাত মণিযুক্ত।দি রত সমূহেতে আবার রত্ব।- 

| করাভিধানকে প্রাণ্ত হয়েন তদ্ধূপ ॥১॥ 

. শ্ীচৈতন্যের জয় হউক জয় হ্টক, শ্রীনিত্যানম্দচন্্রের জয় হউক, 
ৰ  ি ও গোৌরপুক্তবুন্ন জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥ 4 
খ. গৌরাঙ্গদেব পুর্ধের ন্যায় অগ্রে গমন করিয়। কতিপয় দিবসের 

. মধ্যে জিয়নুগিং হক্ষেত্রে গিয়া উপনীত হইলেন ॥ ৩॥ ূ 
তথায় নৃগিংহ দর্শণ পূর্ণিক দণ্ডবত নমস্কার করত প্রেম।বেশে বহু- রর 

ক্ষণ নৃত্য, গীত ও স্ততি করিতে লাগিলেন ॥ | 

স্তুতি যখা-_শ্রীনৃপিংহ জয় যুক্ত হউন, শ্রীনৃঘিংহ জয় যুক্ত হউন, 

 স্্ীনূলিংহ জয় যুক্ত হউন, হে প্রস্রাদেশ্বর ! আগনি লক্ষনীর মুখপান্মের 

 তৃঙ্গস্ববূপ, আপনার জয় হউক ॥ ৪ ( 
ভ্ীযন্ত/গবতের ৭ স্বন্ধের ১ অধ্য|য়ের ১ শ্লোকের ব্যাধ্যায়। 

]. রা শধরম্বামিধূত আগমবচন যথা ॥ 



মধ্য । ৮ পরিচ্ছেদ।] শ্রীচৈতম্যচরিতাম্বত। ২৫১ 

4.6: [3 
উঞ্রোহুপ্যনুগ্র এবায়ং স্বতক্ত।ন।ং নৃকেশরী | 
কেশরীন স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥ ইতি ॥ ৫ ॥ 

এইমত নান। শ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল। নৃসিংহমেবক মলা গ্রণাদ 

আনি দিল ॥ ৬॥ পূর্ব কেন বিপ্রা কৈল নিমন্ত্রণ । সেই রাত্রি তীহ! 

রহি করিল! গমন ॥ ৭ ॥ প্রভ!তে উঠিয়! গড চলিলা প্রেমাবেশে | দিক্ 

বিদিকৃ জ্ঞান নাহি রাত্রি দিবলে ॥ ৮॥ পূর্ববব বৈ, করি 'সব লোক- 

গণে। গোরদ।বরী তীরে চপি আইপা কত দিনে ॥ গোদাবরী দেখি 

হৈল যমুনা স্মরণ । তীরে বন দেখি ্মৃতি হৈল বৃন্দাবন ॥ ৯॥ -সেই 
স্পেস শীল ৯ 

উঞ্জোহপান্থগেতি । অয়্ং নৃকেশরী নৃলিংহঃ শ্বতক্কানাং সম্বন্ধে উ্রাইপি অনুগ্রঃ শান্ত: 

অনোষামন্রাণাং সপ্থন্ধে উগ্রবিক্রমঃ কেশরীব। যথ!| কেশরী শপোতানাং স্বপুজাণাং সম্বন্ধে 

অন্ুগ্রঃ আনোষাং বাঘ হ,ক|দীনাং সম্বদ্ধে উগ্রবিক্রম ইন্ডার্থঃ ॥ ২ ॥ 
| 

| 

ক 7 পশীশী- শশী সপ শীশা সি) পপ পাস লা ০০ 

| 

ূ এই নৃসিংহদের ধ উগ্ত হইলেও ভক্তদিগের সম্বন্ধে অন্বগ্র অর্থাৎ শান্ত, 

ৰ চা অন্য অর্থাৎ অন্থরদিগের শন্দ্ধে উগ্নবিকম, যেমন গিংহ স্বীঘ- -পুজ 

ূ দ্বিগের সম্বন্ধে অনুঠ, পরন্ত ব্যাত্র ভল্লংকাঁদির সম্বন্ধ উগ্রবিক্রম 

| তদ্রপ ॥ ৫ ॥ র 

গৌরহরি এই গ্রকার নানা ক্লোক পাঠপুর্ববক স্তৃত্তি করিতে নাযিলে 
| নৃমিংহদেবের গেবকগণ ম।লা প্রদাস আনয়ন কারয়৷ অর্পণ করিলেন ॥৬ 

পূর্ব্বের ন্যায় কোন ব্রাঙ্গণ নিমন্ত্রণ করায় মহাপ্রভু দেই রাস্তি ূ 
তথায় অবস্থিতি করিয়। গমন করিলেন ॥ ৭ ॥ 

পর দিব গ্রভাতে গত্রোথান করিয়া! প্রেসাবেশে যাইতে লাগি-: 

লেন, তৎকালীন তাহার, দিক্ ঝ। বিদিক্, দিন |ক রাত্রি, কিছু মাত্র 

জ।ন ছিল না ॥ ৮॥ 

পুর্ব্বের ন্যায় লোঝসকলকে বৈষ্ণব করিয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে 

১০. 
০০০১১ ১ রাডার. ০০ 

চে 
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1২৫২ শ্রীচৈতন্যচরিতাস্ত। [মধ্য। ৮ পরিচ্ছেষ1 
সপ পপি জীপ 

পপ ৮৮ পা পপ পপ স্পা 

বনে কতগ্ষণ বাঁর নৃত্য গান। গেদাবরী পার হঞ&| কৈল তাহ! আন ॥ 
১০ ॥ ঘট ছাড়ি কত দুরে জল সম্িধানে। বপিয়! করেন প্রভু না মসঙ্কী- 
নে ॥ হেন ক।লে দোলায় চড়ি রাম।নন্দরায়। স্নান করিব।রে আইল 

| বাক্গনা বাজায় ॥ ১১॥ তার সঙ্গে আইল! বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ । বিধিমত 
| কৈল ডেঁহ স্নান তর্পণ ॥ প্রভূ তরে দেখি জানিল এই রামরায়। তাহারে 

খিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায়॥ তথাপি ধৈর্ধ্য করি গরু রহিলি। বমিঞ|। 
রামানন্দ আইল!” অপুর্ব সন্সঁপী দেখিঞ।॥ ১২॥ সূর্ব্যশতসমকাস্তি 

] অরুণ বলন। স্থবপিত প্রকাণ্ড দেছ কমললোচন ॥ দেখিতে তীহ!র মনে 

1 গোগাবরী তীরে আদিয়। উপস্থিত হইলেন । গোদাবরী দর্শনে মহা- 
[ প্রভুর যযুন| স্মরণ এবং তীরে বন দেখিয়া বৃন্দাবন স্মৃতি হইল ॥ ৯॥ 

মহাপ্রভু দেই বনে কতক ক্ষণ নৃত্য গীত করিয়া গোম।বরী পার 
হওত ভাহ!তে মান করিলেন ॥ ১০ ॥ | 

পরে ঘাট পরিষ্য।গপুর্ধবক কতক দুরে জলের নিকট উপবেশন করত 
| নায়লক্কীর্তন করিতেছেন, এমন মমরে বাদ্যবাজ!ইম। দোলারোহণপুর্র্বক 

রাঙসানন্দরায় সান করিতে আগমন করিলেন ॥ ১১ ॥ 

| তাহ।র সঙ্গে অনেক বৈদিক ব্রাঙ্মণ আলিয়া ছিলেন, তিনি যথ।বিধি 
স্নান তর্পণ করিতেছেন, এমন সময়ে মহাপ্রভু তাঁহাকে দেঁখিয়। জানিতে 
পারিলেন এঈ বাক্তি রামানন্দর|য়, তবে এখন ইইার সঙ্গে গিয়া মিলিত 

| হই, এই বলিয়া যদি মহাপ্রভুর মন অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইল তথাপি 
| তিনি ধৈর্য্য ধারণপূর্নিক বলিয়। থকিলেন, রামানন্দরায় অপুর্ণব সন্ন্যাসি 
দর্শন করিয। তছ!র নিকট আপিয়। উপস্থিত হইলেন ॥ ১২॥ 

তিনি মহাএরভুর শত সুধ্যের ন্যায় কান্তি, অরুণ বসন, মনে।হর 
শরীর ও কমল নয়ন, এই প্রকার আম্চর্্যরূপ দর্শন করিয়া 

জনে! 
। 

1 
১: ৯২৯ 



মধ্য। ৮ পরিচ্ছেদ। ] উ্ীচেজন্যচরিতাযৃত । ২৫৩ 

( ছৈল চমহকার 1 আসিগ্র। করিল'দণ্ডবৎ নমস্ক!র ॥১৩। উঠি প্রস্থ কছে 

উঠ কই কৃষ্চ কৃষ্ণ । তর: আ।লিঙ্গিতে প্রাভূর হৃদয় সতৃষ্ণ ॥ তথ।পি | 

পুছিল তুমি রায় রামানন্দ । তেঁহ কহে সেই হঙ দাস শৃদ্র স্দ। তকে 

প্রভু কৈল ভারে দৃঢ় আলিঙ্গন । প্রেখ।দেশে প্রভূ ভৃত্য দ্ৌৌোহে অচে-. | 

তম ॥ ১৪ ॥ শ্বাভ।বিক প্রেম পহ।র উদয় করিলা। দৌঁহা আলিঙ্গিয়া | 

ছে ভূমিতে পড়িল! ॥ & স্তস্ত স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈধর্ণয। ৫া- | 

র হার মুখে শুনি গদগ্দ কুষ্তবর্ণ ॥১৫॥ দেখিএ। ব্র।ক্মণগণের হৈল, চমৎ” | 

৷ কার । বৈদিক ত্রাঙ্গণ সব করেন বিচার ॥ এই ত সন্ন্যাসির তেজ ছেখি 

রামনন্দর।য়ের মনে চমৎকার বোধ হুইল এবং তিনি আসিয়া দণ্ডবৎ 

ভূতলে পতিত হুইয়। প্রথম করিলেন ॥ ১৩ ॥ 
তখন মহুপ্রভু রামানন্দরায়কে কছিলেন, উঠ উঠ, কৃষ্ণ ব বল, কুচ 

বল, যদিচ তৎক!লে তীহাকে আলিঙ্গন করিবার গিমিত্ত মহা প্রভুর | 

হৃদয় মতৃষ্ঃ হইল,. তগ।পি তাহাকে জিজ্ঞ!স। করিলেন, তুমিঃকি রা 

| নন্বরায় ? এই কথ! শুনিয়। তিনি কহিলেন, ই।! আমি সেই বটি, আমি 

দান, শুদ্রজাতি ও মন্দব্যক্তি। তখন মহা এভু তাহাকে দৃঢ়তর অ।লিঙ্ন 
করিলে, প্রেমাবেশে প্রভু ও ভৃত্য ছুই জনে অচেতন হইলেন ॥ ১৪। 
ছুই জনের,স্বাভাবিক প্রেমের, উদয় হইল, ছুই জন পরস্পর অলি- | 

শ্নন করিয়া ছুই জনেই ভূগিতে পতিত হইলেন, ছুই জনের মুখে গদগর্ণ- 

স্বরে কৃষ্ণবর্ণ বণ করিয় ছুই জনের দেহে, শুভ্ত, স্মেদ। অভ্র, কম্প, 
পুঁজক ও টববপ্য।দে সাত্বিকত!ব সকলের উদয় হইতে লগিল ॥ ১৫ ॥ 

|. 'নেখিয়াবরান্বণগণের, চমৎকার বোধ হইল, বৈদিক ত্রাঙ্মগসকল, 
(বিউ।র. করিতে.লাখিলেন যে, ইনি ত গক্স্যা্দী, ইহার তেজ ত্রঙ্ধ সস/ন 
01 অজত্জতৃতির লঙ্গণ'ঈধালীলার। ৭২1 ৭৩ । 4৪1 পৃষ্ঠার বর্দিত হইয়াছে 

২ 



ীচৈতন্যচরিতাস্বত। [মধ্য। ৮ পরিচ্ছে। 

বর্ম মম। শুদ্র আলিঙ্গি়। কেনে করেন ক্রন্দন ॥ এই মহারাজ পাত্র 
পণ্ডিত গম্ভীর । সম্যাসির স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির ॥ এই মত্ত বিগ্রগণ 

ভাবে মনে মন। বিজাতীয় লোক দেখি হুইল সম্বরণ | সস্থ হুএ। 
দেঁহে সেই স্থ।নেতে বসিলা। তবে ই।পি মহা প্রভু কছিতে লাগিলা,। 
১৬॥ ার্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণ। মিলিতে তোমারে 
মোর কিল যতন ॥ তোমা মিলিবারে মোর এখা*আগমন। ভাঁল হৈল 
অনায়াঘে পাইল দর্শন ॥ ১৭ ॥ রায় কহে দার্বচোম করে তৃত্যজ্ঞান।, 
পরে!ক্ষে হ মোর হিতে হয় সাবধান ॥ তর কৃপায় তোমার চরণ দর্শন। 
অ।জি মে দফল মোর মনুম্য জনম ॥ সার্ববভৌমে তোঁমার কৃপা তাঁর 

ৰ হার 

াশািপীশাপপীপীশ পীশাতা টি শশী পাপ পিপি পাপা 

দেখিতেছি, শুদ্র আলিঙ্গন করিয়া! কেন রোদন করিতেছেন ! আর ইনি 
মহারাজের পাত্র, পণ্ডিত ও গম্ভীর, ইনি দন্্য।পির স্পর্শে মত্ত হইয়া 
স্থির হইলেন, এইরূপে বিপ্রগণ মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
তখন বিজাতীয় লোক দেখিয়। ছুই জনের ভাব সম্বরণ হইল, শ্ুন্থ হইয়া 

রা ছুই জনে সেই স্থানে উপবেখন করিলপেন। অনন্তর মহাপ্রভু সহাস্য- 
ৰ্নৈ কহিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ 

সার্বভৌম ভট্টাচার্ধয কোমর গুণ বলিয়াছেন এবং তোম।র সঙ্গে 
| মিলিত হইতে আমাকে যর করিয়াছেন, তোমার সঙ্গে মিলিভ হইবার 

নিমিত্ত আমর এস্থানে আগমন হইয়াছে, ভাল হইল অনায়াসে তোম।র 
দর্শন প্রণ্ড হইলাম ॥ ১৭॥ 

এই কথ। শুনিয়া রাম্নন্দরায় কহিলেন, সার্বভৌম আম।কে তৃতা- 
ড্ঞান করেন এবং পরোক্ষেও অ।মার ছিত নিমিত সাবধান- ,হয়েন) তাহার |. 

| কৃপা আপনার চরণদর্শন* প্রাপ্ত হইল।ম। অদ্য আমার মনুষ্যু- | 
ৃ জন্ম ফল হইল, ৪০০০ প্রতি আপনার যে কৃপা তাহার এই | 



| মধ্য।-৮ পরিচ্ছেদ |] শ্রীচৈতন্যচরিতা বত! ২৫৫ | 

ঈশ্বর সাক্ষাৎ নারাণ। কীহা মুঞ্িি রাজসেবী বিষয়ী শুদ্রোধম ॥ মোর] 
দর্শন তে।মায় বেদে নিষেধয় । মোর স্পর্শে না করিলে ঘ্বণ|'বেদভয় ॥ 

তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্্মা। সাক্ষ!ৎ ঈশ্বর তুমি কে 

| জানে তোমার মর্ম ॥ ১৯ ॥ আমা নিস্ত।রিতে তোমার ইহা আগমন । 

কূপা করি মেরে আপি দিলা দরশন ॥ মহ।ভ্ত স্বভাব এই তারিতে 

' পমর। নিজ কার্ধা নাহি তবু যান তার ঘর ॥ ২০। - 

তথ!ছি শ্রীমন্ত।গবতে দশমন্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে 
গর্গং প্রতি শ্রীনন্দবাক্যং যথ।__ 

মহদবিগলনং ন্গাং গৃছিণাং দীনচে তমাং। 

তাবাববীপিকা যা | ১*।-৮।২। পুর্ণশ্েৎ কণং ও মরার তত্রাহ মহঘিচলন- | 
১ শীশ্ শশী শি শি __---০০- টিটি শিপ? পিস পপ পপ 

চিহ্ন, আপনি তাঁহার প্রেম।দীন হইয়া অ।ম যে অন্পৃশ্য, আমাকেও | 
স্পর্শ করিলেন ॥ ১৮ ॥ ০৮] 

€কাথায় আপনি সাক্ষ।ৎ নারায়ণ এবং কোথায় অ।মি রাজসেবী 
বিষয়ী ও অর্ধম শুদ্র। আমার দর্শন আপনাকে বেদে নিষেধ করেন, | 
আপনি আমর স্পর্শে দ্বণা বা বেদভয় কিছুই করিলেন না, আপনার 
কপ! আপনাকে নিন্দিত কার্ষধা করা'ইতেছে, আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, 
ঘাপনার অভিপ্রায় কে বুঝিতে পারে 10 ১৯॥ রা 

অ।মাকে নিস্ত।র করিতে অ।পন।র এস্থানে আগমন, আঁপনি কৃপ। 
প্রকাশপুর্বক আমাকে দর্শন দান দিলেন, মহান ব্যক্তিদিগের স্বভাবই | 
এই যে, তাহা!দিগের নিজের প্রয়েজন না থাকিলেও পামর সকলকে 

৷ উদ্ধার' করিবার নিমিত্ত তাহাদিগেষ গুছে গমন করিয়া থাকেন ॥ ২০॥ 
7. এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমস্তাগবতের দশমস্কন্ধের ৮ অধ্য।য়ে 

৪ 3 ২ শ্লোকে গর্গের প্রতি শ্রীনন্দবাক্য বথা॥ 
নপ্দ কহিলেন, হে তগবন্! মহদ্যক্তিগণ স্বীয় আশ্রম হইতে যে] 

নিরিহ হি 

১১ লি িরিতেরি শশী শসা শা পাটি পিএ 

[৩৩] 



চিনির | [সধা।৮ টি 

মিথেন তগৰন্ করতে নান্যথা বটিৎ ॥ ২১॥ 
আমার সঙ্গে ব্রাঙ্মীণ।দি ঈহত্রেক জন । তোমার দর্শনে লখাঁর ্ররী- 

ভূত মন ॥ কৃ কৃষ্ণ নাম গুনি সবার বদমে। সবার গঙ্গ পুলি 
অশ্রু নফ়নৈ ॥ 'আরৃতে প্রকৃতে তৌম।র জীশ্বর লক্ষণ। জীবে না সম্তবে 
এই অপ্রাকৃত গুধ॥ ২২। প্রভূ কহে তুগি মহাত।গবতোত্তগ। তৌমার 

০০ 

মিতি | মহতাং স্বাশ্রমাদন্যআ বিচলনং ন স্বার্থং কিন্তু গৃহিণাং মঙ্গলায়। নম ভরি তএক 

 মহদর্শনার্থং কিমিতি নাগাচছস্তি তত্রাহ। দীনচেতসাং কৃপণানাং ক্ষণমপি গৃহং তাক্তমশরু,- 
বতামিতার্থঃ॥ তোষণ্যাং। 'মহতাং ভ্রীভগবংসেবাদিনিষ্ঠত্বাবিশেষেণ চলনং স্বস্থান।দন্যন্ত 

| দুরে গমনং। নৃধ/মিতি শ্বভাবত এহিকপারলৌকিকবর্শ্পয়াণামিহার্থঃ। ততরাপি গৃছিণা দি 

জায়[পুত্রাদীনামপি ততদ্বিতৰাগ্রাপাঁং অত্তএব দীনচেতসাং নিঃশ্রেয়সায় সর্বমজলায়। ভগ. 

 বন্ হে সর্ধজ্ঞেতার্থ;। প্রবৃত্তি নিবৃত্তিধেতাদিবচনাৎ | অতে| বিজ্ঞানীং ভবদ্ধিধানামজ্ঞেযু 

মদ্ধিেযু ক্কপয়া স্বয্মাগমনমুডি তমেবেতি ভাবঃ। কল্পতে ঘটতে অনা দীনজননিঃশ্রেয় 

সু্খধাতিরেকেণ কদাঁচিদপি ন ঘটতে । মহত নিঃশ্রেয়সন্বাভাব্যাৎ ।২১। 

পিস পা 
১৪৭ 

২ স্পোপিশী পা পাস্সি 

| আন্যর গসুন করেন, তহাদিগের স্বার্থের নিত নে, ৮ ৃহিনিগের মঙ্গ- 
লার্থ, গৃহিব্যক্তিরা অতিশয়, কুপণ ( ছুঃখী), ক্ষণকরও গৃহ, গরিত্যাগ 
করিতে পারে না, মহা পুরুষের! দয়া, করিয়! স্বয়ং তাহাদের গুঁফে আপগিস্ব। 
দর্শন দেন। হে গ্রভো! মহাত্মাদিগের গৃছিগুছে আগমনের কারণ ইন 
ভিন্ন অন্য কোন প্রকারই হইতে পারে নাঁ॥২১॥ 

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণ।দি একসহত্র লোক, আপনকার দর্শনে তা; 
| দের মন দ্রবীভূত হইয়াছে এক্ষণে সকলের মুখে কৃষণনাম শুনিতেছি 

1 এবং তাহাদিগের অঙ্গে গুলক ও নয়নে, অশ্রগধার!, প্রবাহিত হইতেছে, 
1 আকৃতি ও প্রকৃতিত্তে আগনারি ঈ্ণ রেখিংরছি, রঃ বি 
3 গ জীবে দস্তধ হয় মাঁ।২২া | 0 



মধ্য । ৮ পরিচ্ছেদ | ] প্রচৈতকচরিতা বত | 
২৫৭ | 

দর্শনে সব।র দ্রেব ছইল মন ॥ আনের কা কথ! জ।মি ম।মাবাদী সম্গমী।, 

অ(মিছ তে।মার স্পর্শে কৃষ্ঝপ্রেমে ভ।মি ॥ এই জানি কুঠিন মের 
দয় শে।ধিতে। সার্বতৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে ॥২৩॥ এই | 

মত স্ততি দৌঁহে কহে হার গুণে। দেহে হা দরশনে অ(ন- 

ক্দিত মনে ॥ ২৪:। ছেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাঙ্মণ। দগুবৎ করি 
 কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ নিমন্ত্রণ ম।নিল তারে রৈঞ্ণব জ্রানিঞ1। রাম।- 
নন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হপিঞ ॥ ২৫ ॥ তোমার মুগে কৃষ্ণকথ| গুনিতে। 

হয় মন। পুনরপি পাই যেন তোমার দর্শন ॥২৬ ॥ রায় কহে আইল! 
যদি পামর শোধিতে। দর্শনমাত্র শুদ্ধ নহে মোর ছুষউচিত্তে ॥ দিন 
০ 

এই কথ! শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, তুমি মহাভাগবতদিগের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ, তোমার দর্শনেই নকলের মন দ্রেবীভূত হইয়াছে, অন্যের কথ। 
আর কি বলিব অমি মায়াব।দী (ক্রহ্মভিম্ন সমগ্তই মিথ্যা মায়াময় এই 
তাবে অহং ব্রহ্ম ইত্যাকার জ্ঞানবিশিষ্উ ) সন্যাপী, আমিও তোমার. 
স্পর্শে কুষ্ণর প্রেমে ত।দিতে লাগিলাম। এই জানিয়।' আমার কঠিন 
হৃদয় শোধন করিতে সার্বভৌম তোষার সঙ্গে আমাকে ছিলিত হইতে 
কছিয়াছেন ॥ ২৩.। ৃ 

এইরূপে স্তুতি করিয়। দুইজনে ছুইজন্ন্ন গুণকীর্তন করিতে লাগি- | 
লেন, পরম্পর দর্শনে দুইজনের মন আনন্দিত হইল ॥ ২৪ ॥ 
এমন সময়ে একজন বৈষ্বন্মীবলম্বী বৈদিক ব্রাঙ্ষণ দস্$জবৎ প্রণা্গ | 
পুর্ববক প্রভভূকে নিমন্ত্রণ করিলেন, মহাপ্রভু তীছাকে বৈষব জানিয়া | 
ত।হার্ নিমন্ত্রণ স্বীকার করত ঈষৎ হাদ্যবদূনে রাঁযানন্দকে কহি- 
লেন ॥ ২৫ ॥ 

.. ক্লায়! তোমার মুখে কৃষ্$কথ। শুনিতে অ।ম।ব মন হইতেছে, পুন 
বর্বর ষেণ তোমার দর্শন প্রাপ্ত হই ॥২৬॥ ৃ 

এই কথা শুনিয়া রায় কহিলেন, আপমি যখন প্র শোধন 
করিতে আলিয়ছেন, তখন'আপনকার দর্শনমাত্রে আমার চিতশুদ্ধ হইবে | 

ছঃ 

এ রি ৬১০৯০০০-০ . পেপসি পিস্পীস্প পালিশ কপিল ০ ০ ৬৪৯৪ পিস 



২৫৮ প্রীচৈতম্যচরিতাঁ্বত। [মধ্য । ৮ পরিচ্ছেদ । ূ 
পরিরাররররাারেরা রানি ীরোরারারার ররর 
৷ পাঁচ সাত রহি করই মার্জন। তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মম॥ 
র যদ্যপি বিচ্ছেদ '&হার সহনে ন। যাঁয়। তবু দণ্ুধৎ করি চলিল! রাঁম- 
1 রায় ॥ ২৭॥ প্রভু যাঞ্াা সেই বিপ্রঘরে ভিক্ষা! কৈল। হঢুই জনার 
| উতকগ্ঠায় আমি মন্ধ্য। হৈল ॥২৮॥ প্র স্নানকৃত্য করি আছেন বমিঞা । 

এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিল অ।সিঞ। ॥ ২৯ ॥ দণডবৎ কৈল! রায় গ্র্ু 

ফৈল অ.লিঙগনে | ছুই জন কথ। কন বদি রহঃ স্থানে ॥ ৩০ ॥ গাভু কহে 

পর, ধ্যের নির্ণঘব্ক | র।য় কহে স্বধর্্মচরণে বিষুতক্তি হয় ॥ ৩১ 
শা পপি ৮ শশা ীপাশীট টিপি টা শিশসসপিপপসী ৯ পাপিপপীশ---া? 

ন[,আপনি যদি পাচ সাত দিন অবস্থিতি করিয়। মর্জন করেন তবে 

আমার এই ছুট মন পবিত্র হয়, যদিচ ছুই জনের বিচ্ছেদ সহা হয় না, 

 শধাপি দগুবৎ প্রণ।ম করিয়! র/মানন্ন রায় গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥ 

'" "তখন প্রভু গমন করিয়। সেই ব্রাঙ্মণের গৃছে ভিক্ষা করিলেন, অন- 
তর ছুই জনের উতকণ্ঠায় সন্ধাণকাল উপস্থিত হইল ॥ ২৮ ॥ 
পু এদিকে মহাপ্রভু স্নান করিয়া বসিয়া অছেন, এমন সময়ে এক জন 

ভৃত্যকে সঙ্গে ররিয়! রামানন্দ রাঁয় অ।গিয] মহ।এভুর সহিত সনম্মীপিত 

হইলেন ॥ ২৯ ॥ : ূ 
সায় দণ্ডবত প্রণাঁগ করিলে মহা প্রভু ভাহ।কে আ।পিঙ্গন করিলেন 
এবং ছুই জনে নির্জনে উবেশন করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন ॥ ৩০। 

| মহাপ্রভু কহিলেন, রায় সাধ্য নির্ণয়ের শ্লেক গাঠ কর, রায় কহি- 
ূ লেন ধর্ম অ|চরণ করিলে নিষুভক্তি হয় ॥:৩১ ॥ 

পাপা পাপী পপাপি পচা লাস 

চিএ 

রি ১৯২ ৯ 

১ ক 

২০ ০ প্পী পিস আজ 

০ পপ 

রি "যাহাকে সাঁধন কর! যাঁয়, তাহার ন।ম সাঁধ্য। শ্বথর্মাচরণদ্ধার। হারভকিকে সাধন 

; কারা যায়, এস্থলে এই হারিতজিই সাধ্য। হর়িতক্তি বাতিরেকে সংসার নিৰৃত্তি হয় না। 
হর স্বধর্শী যাঞ্জন করেন, তাহাদিগেরই হারভক্কি লাভ হয়, বধরত্যাগি, জন সকণের 

নাচ ছরিভক্তি হম না, ইরিভত্তি না জ্গিলে লাাঃ ন্ পা না, 7 ধসের 
ভি 

। 

রর ধপারি-বর্তমীন থাকে 1৬১ 77 

1. 

চা | 

্ টি 
২ 



মধ্য। ৮ পরিচ্ছেদ । ] স্ীচৈতন্যচক্িতাস্বত | | ২৪৯ 

পপ পপ্পপালিপা পা শাশপশসটা পি পি ২৭৭০৮ আব ৯৮ পপ 

তথাহি বিষুপুরাণে ৩ অংশে ৮ অধ্যায়ে ৯ স্োকে 
সগররাজং প্রতি ওর্বব্যবাক্যং যথ।-_ | 

বর্ণাশ্রমাচ।রবত। পুরুষেণ পরঃ পুমান্। | 
বিষুররাধ্যতে পদ্থ। নান্যতত্তে।বকারণং ॥ ইতি ॥ $২॥ 

ক ক ০4 টা | সার্ক + ৫৮. অপ পল 
স্পসকস 

হরিতক্তিবিলা সটাকা'্াং ॥ অনাঃ সদাচারছার। িজোজায়াধনাং পরঃ পন্থ।ঃ কেবশযোগ।, 

ভ্যাপার্দিলক্ষণং ভসা বিষ্োস্তে।বকারণং ন ভবতি। অতএবোক্তং এপমস্কন্দে। স নৈ পুংসাং 

পরো ধর্ষে। যতে। তকিয়ধো।ক্ষজে | ইতি ধর্শত্ত সদ।ঢারলক্ষণ এব ॥ ৩২ ॥ 

এই বিষ?ঘ়র প্রমাণ বিষুপুর।ণের ৩ অংশে ৮ আঁধ্যায় ৯ শ্লোকে 
মগররাঙ্জের প্রতি ওুন্যিমুনির বাক্য যথা ॥ 

যিনি ত্রাহ্ধন ক্ষত্রিয়প্রভৃতি বর্ণ সমুদ।য়ের এবং ক্রঙ্গচর্ধ্য প্রভৃতি 

আ।অমচতুষ্টয়ের ধর্মী ও আচার যথাদীতি পালন করেন, তাহারই সেই 
পরমপুরুষ বিষুঃর আর!ধন। করা হয়, এতন্তিন গিষুঃর পরিতে।মঞজনক 
অন্য পথ কিছুই নাই ॥ ০২॥ 

শী পপর পাপ পা 
শপ পেপসি পি স্পা রি 0 

শীধরস্ব।মিকত টাক1। | 

 বর্ণাশ্রমাচারবতেভ্যধিকারিবিশেষণাৎ বেদোক্ুতদবিরুদ্দ পুর।ণাপম|ছু ক161রণালেৰ 

তহ্াধিকারী ন বিগীতাঁচারঃ। অনাঃ শ্রহ্যুকরর্দপরিত্যাগেন হ৭ চধারণশ্রবণকীর্থনাদিরূপঃ 

| পন্থ। ন ভবতি ॥ , 

"স্রীকার্থ:। বর্ণাশ্রম!চারবত। এই পদটা অধিকারী পুরুষ পদের 'বিশেষণহেতু বেদো.. 

রর [শ্রয়াচারের অবিরুদ্ধ পুরাঁণ ও আগ্মাছ্যন্ আচ।রবিশি্ট পুরুষই বিঞু৪ক্তিতে অধিকারী, 
 আচারতরষ্ট বাক্তি কখনই বিষুঃছক্তিতে অধিকারী হইতে পারে না, অনা অর্থাৎ পেদোক ধর 

পরিভ্ঞাগ,কৰিলে ভগবছুত ধারণ ও শ্রবণ ঝীর্তনাদিরূপ পথ হইতে পারে দা, কিন্তু ধাহ!, 
দের হরিকক্চিতে শরন্ক| হয় নাই এবং যাহ।র! শুদ্ধন্তক্তির অধিকারী নহে, এই বাবন্থ! ত|ই।- 
নি পক্ষে 1৩২ ॥ 

ূ শুদ্ধক্কের প্রতি বাবস্থা ঘথ। ॥ 

রি ওজাঙৰং গ্রতীয়তে তকমা বরণাশ্রমাচারযোগেনৈর বিঙ্গোরার।ধনে সম্মতি. 

) গুতীতেন্তত্রাহ সন্মতং ভকতিবিজ্ঞানাং তক্যঙগবং ন কর্পনামিতি ভক্তিবিক্জানাং তককিং বিশে. 



০ ৯৮২ 7০ পিসিতিত 
রি টি নি 

পি . 
চে. 
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শসা পপ ৮ পা পাপী স্পা পাশ শীত ৮ পিপিপি 

প্রস্থ কহে এহে বাহ আগে কহ আর। রায় কহে কৃষ্ণকণ্মার্পন 
| মধ্য মার ॥ ৩৩॥ 

তথা শ্রীভগবদগীতায়াং ৯ অধ্যায় ২৭ গ্লেকে 
অর্জনং প্রতি প্রীকৃষ্ণবাক্যং যথ| ॥ 

যং করে ঘি যদশ্মাপি। যজ্জ যজ্জ,হো।ষি দদসি যঙং। 
চির তোনি রা 

জা |৯।২৭। নচ জুল টিম য্।থং পশুসোমাদিদ্রবা বন্মদর্থমেবে- 
দ।মৈরাপ|দা সমর্পনীয়ং কিং তহি'ষং করোধীতি স্বভীবতে। বা শান্্রতো বা যংকিঞ্চিং কর্- 

সহীপ্রভু কহিলেন ইহ মাম।ন্য, আর যদি কিছু বিশেষ থকে বল, 
র্লাানন্দরায় কহিলেন, বিষ্ুুতে মে বর্ণ তাহ!ই সাধ্যমধ্যে সার ॥৩৩ 

এই বিষয়ের গ্রম।ণ শ্রীতগবদগীতার ৯ অধ্যায়ে ২৭ শ্লেকে 
অর্জুনের গ্রতি প্রতি গ্রীকষ্ের বাক্য যখ|__ 

্্ীকৃঞ্চ কহিলেন, হে অর্জুন! যাহা সম্পন্ন কর, যাহা তোজন, 
রি «লিপি পতি পিস্ শশা বগা, পাপ 

ষতো জানতাঁং শুদ্ধচক্তানাং শ্রীপরাশরাদীন[মেবেত্যর্গ: তছকং &তরেব। যজেশ।চাত 

গে।বিশামাধবানগ্তকেশব। কৃপ্চ বিশ্ষে! হৃদীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলং। নানাজ্গ।দ 

। টৈত্রেক় কিঞিত স্বপ্ান্তররঘপীতি। অতএবোক্তং তহরেব। স। ছানিস্তম্মহচ্ছিত্রং সা চাস্কাজড়- 
। মৃকা। যন্মূর্ত ্ষণং বাঁপি বানুদেবো ন চি্তাতে। স্কানে কার্তিকপ্রসঙ্গে প্ীদদগন্জোাকোী। 
| - টীকার্ধ:। কর্শঘকলের ভক্কিব অঙ্গত্ব গ্রাতঠিত হইতেছে, অতএব বীশ্রমাচার যে।গে 
| বিষয় আরাপনে সম্মতি, ইছাই গ্রতীত হইল, এই বিষয়ে বলিতেছেন, যাহার! তক্কিবিজঞ 

| অর্ধীথ বিশেষে কি আনেন, এভাদৃশ পরাশরপ্রতৃতি খযগণের মতে ভক্তিসাধনের 
। গতি ভক্কির়হ মগ, কর্ীপকলের অঙ্গৰ নাই, অতএব পরাশয় কহিতাছেন, হে বজ্ঞেশ | 
| হে অন্ত] হেগেবিনী! হেমাধব! হে অনন্ধ! হেফেশব! হছে! হে'বিকৌ! 

হে জধীফেশ! হে মৈহেয়! রাজ! কেঁধল এই মীত্র বলিয়াছিলেন, স্বপ্নেও জন্য আর, কিছুই . 
| রা নাই। আরও স্বন্দপুযাপে কার্তিক প্রসঙ্গে জীল অগপ্তা কহিয়াছেন॥ 
5 ঘে মুহূর্ে ব যে ক্ষণে বাস্থদেবকে চিদ্ত|! কর! না যার, তাহাই মহতী হানি, ভি 
| ্ এবং হাহাকেই অদ্ধতা, জড় | ও মুকতা ানিতে, হ্ইযে ॥ ৩২৪. 



মধা। ৮ গরিচ্ছের ॥ ] প্রীচৈতন্যচরিতা মত | 

শট ৯৩৩ পাশসপিপ পি শা শী ২শ পেপাল পিস্পস্পিপাসাপ পাপা বি এপ পপ. সা স্পপীপিশ 10 

নতপসাসি কোস্তেয় তং কুরুষ মদর্পনং ॥ ৩৪.॥ 
প্রভু কছে এছো বাছা আগে কহ আর। রায় কহে ম্বধর্মত্যবগ এই 

মাধ্য সার ॥ ৩৫ ॥ 
তথাহি ভগবদগীতায়াং ১৮ আধা য়ে ৬৬ প্লেরকে 

অর্জ,নং প্রতি শ্রীকঞ্চবাক্যং'॥ 

সর্দ্বধর্মান্ পবিতযজা মামেকং শরণং ব্রজ | 

| 

ূ ূ 

পা শিপ ািপপউ পপ আন এ পপ. 

করোধি তথা যদক্স।পি যজ্জুহোসি রি রে নি ভপঃ কয়োষি তৎ রা মধ্র্পিতং' 

যথী ভবতি, এবং কুরুঘ.!॥ ৫ ॥ 

সুবোধিনাং। ১৮1 ৬৬। তভোৎপি গুহাতমমাহ লর্বেতি | সপ্তক্কাব সর্বং ওবিষাতীতি 
৷ দৃ়বিশ্বাসেন বিধিটকষ্ক্যাং তাস! মদেকপল্পণো অব। এবং বর্মন! কর ত্যাগনিমিত্তং পাপং 
এ নি রিনি 3:21 

কর, যাহ! হোম কর,যাহাদান কর এবং যে তপস্যা কর, তাহ! 

আমাঁতে অর্পণ করিও ॥ ৩৪ ॥ 

মহা গ্রড়ু কছিলেন, ইহা ও সামান্য, ইহার অভিষিক্ত কিছু থাকে 
বল। রায় কহিলেন, স্বধর্মা অর্থ! নিপির কিন্বরত্ব ত্যাগ ইহাই সাধ্যের 
মধ্যে সার ॥ ৩৫ ॥ 

এই বিষয়ের প্র ভগবদগীতার ১৮ অধ্যায়ে ৬৬ ঞ্লেকে 
'অর্জদ,নের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা-__ 

শ্রীকৃধ পুর্বব ষ্লেক অপেক্ষ! আরও গুহাম কছিতেছেন, হে অর্জন 1. 
তুমি সমস্ত ধর্শ অর্ধাৎ বিধির কিস্করত্ব পরিত্যাগ করিয়া আমারই এক- | 
মাত্র শরগাগত হও আমি তোমাকে মকল প!প হইতে মুক্ত করিব তু্ি, 
শোক করিও না। র 
|. ভাৎপর্য। শ্রীকফের অভিশ্রায় এই *যে, হে অর্জসন! আমার, 
| উক্তিতে সমুদয় 'গিদ্ধ হইবে, এইরূপ দৃঢবিশ্বাসে বিধির কিস্কার ন! 
ূ হই 'আমার একান্ত অরত্রিত হও এবং বর্তমান কর্ম পরিত্য।গ নিত 

ঙঃ 

পিন 



প্রীচৈতন্যচরিতাস্বত। [মধ্য। ৮ পরিচ্ছেদ | 

পাপ ৯ 

আঅহং তাং সূর্ববগাপেত্যে োক্ষরিষ্যাদি ম। শুচঃ ॥ ইতি ॥ ৩৬॥ 

শ্রীমন্তাগবতে ১১ ক্কন্ধে ১১'অধ্য।য়ে ৩২ শ্লোকে 
উদ্ধবং প্রতি শ্রীকষ্ণব।ক্যংযথ| ॥ 

আ।জ্ঞ।য়ৈব গুণান্ দে।যাম্মায়।দিষউ।নশে স্বকান্। 
জী পাতি শী পিস সস পপ পপ পপ পপ পল ০ 

পাপা 

সাংদিতি মা গুচঃ শোঁকং ম! কারী; অহন্ব।ং মদেকশরণং সর্বাগ।গেভ্ো।হছং যোক্ষয়ি, 

য্াামি ॥৩৬ ॥ 

'ভাবার্থদীপিকাগাং । ১১ । ১১ । ৩২? কি ময়। বেদরূপেণ।দিষ্টানপি.শ্বধর্ম।ন স'তাজা 

যো মাং ভজেৎ সোৎগ্যেবং পূর্বে।ত্তবতুসত্তমঃ। কিমজ্ঞ।নাৎ!নান্তিকাদ্া ন ধর্ম।চরণে সব. 

ধা ।দীন্ গুগণান্ বিপক্ষে দে |ধাংশ্চ আজ্ঞাঁয় জ্ঞাত্বাপি মদ্ধানবিক্ষেগতয়। মন্তক্তোব সর্বং 

৮ তা 
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|,ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিপ্চয়েটনব ধর্শন্ পরিভাজা। যদ্ধা,. তক্তিদাঢেন নিবৃত্তাধিক।রয়] সং' 

| তাজা । যন্থা, বিদ্বৈকাদশীক ফৈকাদশ্াপবাস।দ্যনিবেদাশ্রাদ্ধাদয়ো যে ভক্কিবিরদ্ধ। ধর্ম, 

্যান্ সংতাগোত্য্ঘঃ। ক্রমসদর্ভে। যথ। শ্রীহ়শীর্ষপঞ্চরাত্রোজ নার।য়ণবৃহত্তবঃ | যে তাত. 

লোকধর্দার্থা বিষ্ুুভজিবশং গতাঃ ধ্যায়স্তি.পরমাত্মানং তেভ্যোৎপীহ নঙো নম ইতি। অত্র 

স্বেবং ব্যাখ।। যদিচ স্বায্মনি তদগ,পযে।গাভাবস্তথাপি যে ময়! তেষু গুণেযু মধো তজাদি- 
ষ্টানপি শ্বকান্ বিত্্যনৈমিত্তিকলক্ষণ।ন্ সর্দানেব,বর্ণাশ্রমবিহি তান্ ধর্শ।ন তছুপলক্ষণং জ্ঞান. 
মপি মদনন্যভক্জিবিখাতকতয়া,সংত্যজয;ম।ং ভজেৎ,স চ সত্তমঃ। চকারাৎ পূর্ববোধপি সত্তম 
ইতুযত্তরসা তত ,গাভাবেহগি পুর্বস[মাং বোধয়তি। ততে। যস্ত)তদগ,গান্ লব্ধ! র্ঘজ্ান' 

পরিত্যাগেন মাং তজেংকেবলং সু 'পরমসত্তম এবেতি ব/ক্কানন্যসতক্তপ] পূর্বাবং আধিক্যং 
৫ 

শশী শিপ সপ ০ পল পল ০ ০০ পা শী পাসিস্পি শিস পেপসি পাশ পাপী সপ এ০ সপ শিস 
৯ ৯ পপর পারা 8 ৬০ ০ 

পাপ হইবে-ইহ। মনে করিয়া শোক করিও না। [তুমি আমার, একান্তা- 
শ্রিত অতএব অমি তেমাংকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব ॥.৩৬। 
| জীমন্ভাগবতের ১১ ক্বন্ধের ১১ অধ্যায়ের, ৩২ শ্লে!কে 

উদ্ধবের গ্রৃতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা. 

উরু ঝহিলেন, হে উদ্ধব! আমাকর্তৃক, বেদরূপে আমি ধর্ম | 
সকল পরিত্যাগ করিয়া ও ধর্্াধর্ের,গুথ দয জানিয় যে আমাকে | 

8753০ 8৭ 
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টি পুল 



অধ্য। ৮ পুরিজের |]. . প্রীছেতন্চরিতাস়। 
গিরিরারারািরািরি রাতের. টিটি 

.. ধর্দান্ সম্ত্যজ্য যঃ দর্বব।ন্ মাং ভজেৎ সচ লত্তয় ॥ ৩৭ ).;. 
গ্রড়ু কছে এঢহ। বাহ অ|গে কহু আর। রয় কছে হ জানমিজ। ভক্তি 

মাধ্য সার ॥ ৩৮ ॥ 
তথাহি ্রীতগবদশীত্ায়।ং ১৮ নিতন ৫৪ শ্লোকে 

অর্জুনং প্রতি প্রীকৃষণবাক্যং যখ।__ 

_ব্রহ্ষমভূতঃ প্রশ্ন্।আ। ন শোচতি ন. কাঙ্ষতি। ূ 

সমঃ সর্বেবষু ভূতেযু মন্তক্তিং লভতে পর।মিতি ॥ ৩৯। 

প্রভু কহে এহে। বাহা,আগে কঁছ আর। রায় কছে জঞানশূন্য ভান্া-. ৰা 
শশী পপপীস্পালপা শিপ সী পিপি পি 

দর্পিতং। আ্রাগেটা সর্কভৃতানামিহ্যাদি ভীগীতাগাদশাধাঁয়তীকরণমপ্যচ্সন্ধেযং॥ ৩৭1 

সুবোধিন্যাং ।১৮। ৫৪ ব্রহ্গাহমিতি নৈপ্টলোনাবস্থীনসা কলমাহ বন্ষেতি। ব্র্গভূতো 

ত্রহ্মণাবস্থিঠ£ প্রপয়চিতঃ । নষ্টংন শোচত্তি ন চীগ্রাণ্ং ফাঙ্াতি দেহাদা ভিম।লাঁভাবাৎ। 

অভএব সর্ধোষু ভৃতিখপি সমঃ সল্ নিটল রবাভূতেবু দিারহারনা 

পরমাং মত্তক্তিং লভতে ॥ ৩৮ ৩৯ ॥ 

টি ভাঁধাথদীপিকায়াং । ১০1১৪ ।৩। তহি“অন্ত[১ কথং সংসারং তরেধুরত আহ জান, 

য়ানা করে, পুর্বেবাক্ত তির ন্যায় সেও নতম হয় ॥ ৩৭ ॥ 

মহাপ্রভু কহিলৈন, ইহা ও লাঁমাময, ইহার গর জর কিছু থাঁকে 

বল? রীয় কহিলেন, জ্ঞানমিশ্রা! শক্তি, ইহাই সাধ্যের মধ্যে সার ॥৩৮॥ 
এই বিষয়েন্স গ্রমাণ ভ্রীভগধদগীতার ১৮ অধ্যায়ে ৫৪ শ্লোকে 

অঞ্ডদ্ুনের প্রতিধুঁী কৃষ্ণের বাক্য যথা ॥ 

প্রীকণ কহিলেন, যে সাধক ব্যক্তি ত্রঙ্গে আচলভাবে অবস্থিত, 

শররনচিত্ত, তিমি ন্ট বস্তর প্রতি শোক ও অগ্রাপ্তবন্তর প্রতি আকাঙ! 

| কৃরেন না. এবং সকল তুতে সয় হইয়া অর্থাৎ সকল ভূতে আখি বিরাজ. 
রা? মূ মাছি গইন্ধপ ৃ ্ি রাখিয়া আমার উৎকৃষ্ট ভক্তি লাভ করেন 1৩৯ 
1 ক হিলের; বত সামনা, ইহার. পির, মার কিছু, বল?! 

[৩৪] 



৭ | হপি ত্বং জিতঃ এা1প্তোৎসীতি কিং জ।নশ্রমেণেতার্থঃ॥ তোষপ্যাং। অতএব তক্তান্তদঘ্বেষণ, 

৭১. " হা 

ঠ হ . এ বৃ 

5 মা. রে 

নু টা রর ৯০ রি নর 
প্র শা কবি ০ তাতে ্ 

"এ ৪ & 
২ " সির 8৮ নিতে ণ € রর রঃ চি, 

১ 

এ 1) .. (ই৬$  শ্রীচৈতস্যচরিতায়ত।  [ মধ্য. ৮ পরিজ 
পু 

” | 27 ৪ 

সাধ্য মার ॥ ৪০ ॥ | 8 | 
তথাছি শ্রীমন্তগবতে দশমন্থন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৩ গ্লোকে 

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রঙ্ষাবাক্যং যথ।__ ৃ 
জ্ঞানে প্রয়াসমুদপ|স্য নমস্ত এব 

জীবস্তি সম্মুখরিত।ং ভবদীয়বার্ত।ং। 
স্থানন্থিতাঃ শ্রতিগতাং তমুবাগ্ানোভি- 

সপ 

| ইজি । উদপাসা ঈষদপাকত্ব।। সত্ভিমু্খরিতাং শ্বত এব নিতাএকটিতাং তবদীয়বার্তা। স্বন্থান 
[ এব স্থিতাঃ সংসন্লিধিমাজেণ শ্বত এব শ্রুতিগতাং শ্রবণং প্রাণ্তাং গহুবাক্মানো ভিনমতঃ সং 

কুর্কস্তে! যে জীবস্তি কেবলং যদাপি নানাং কুর্বস্তি। তৈঃ গ্রায়শঃ ভ্রিলৌক্যামনোরজিতো. 

শ্রমং পরিতাজ্য ভক্তিবিশেষরূপতয়। তবদীয়রূপগ্ণলীলাবার্ভামেব শৃখস্তি তেন বশীকুর্বাস্তি চ 
| শ্বাদিযাহ জান ইতি। জ্ঞানে ত্বদীয়্থপৈশ্বর্যামহিমবিচারে । স্থানে সন্ভাং নিবাস এবাবা- 

] গতম! স্থিত! নতু তীর্থটনাদি কেপান্ কুর্বস্তং। তন্বাদিতিরমমন্তঃ সংকুর্বন্$ | তত্র তথ! 
| সংকারঃ শ্রবণসময়ে অঞ্জলিবন্ধনাদি। বাচ! প্রোৎসাহনাদি। মনন! চান্তিকারি।সম্ভঃ 

অনৃতোজিসর্বেন্তিয়ক্ষোভপরিহারাদার্থং গ্রান্থ মৌনশখলা অপি মুখরিতা রীতা সয়া "| 
পপি পা 4 আপ ০ 

৮.১ শি পি শিসিপীিসপিদ পাল 

| রায় কহিলেন, জঞানরহিত যে ভক্তি, তাহাই সাধ্যের মধ্যে সার | ॥ 
এই যিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ত।গবতের দশমন্কদ্ধের ১৪ অধ্যায়ে 

ও পে।কে গ্রীকৃষের প্রতি ব্রহ্মার বাক্য যথা, ॥ 
 ত্রঙ্মা কছিকঝেন, হে ভগবন্! আপনার মহিমা এবম্থিধ ছুজ্ছেয় 

হইলেও সংস!র নিস্তারে সম্ভাবনা দেখি না, যে সকল: ব্যক্তি জ্ঞান- | 
বিষিয়ে অত্যন্ল প্রয়!স ন! করিয়া স্বস্থ।নেই অবস্থিতি করত সাধুজনকর্তৃক | 
নিত্য প্রকটিত তদদীয় বার্ত। যাহ! লাধুজ্বনের সমিধমাত্র আপন! হইতে | 
অগতিপথে গ্রবিষট হয়, কায়মনোব!ক্ে স্ংকারপূ্্বক অবলম্বন করি, |. 

| খাকে, ছাহার। যদিও অন্য কোন কর্ম না করুক, তথাচ ভ্রেলোক্যমধ্যে |. 
রা অন্যান্য কলের অজিত হইয়াও ১৪ গাহাদের ০০ রা বহি ৰ 



মধ্য। ৮ পারি । ] শ্ীচৈতস্তচরিতাম্ৃত | 

ব্রায়শোহজিত জিতোপ্যণি তৈজ্জিলোক্যাং । ইতি ॥ ৪১ ॥ 
গরু কহে এছে! হয় আগে কহ জ।র। রায় কছে 'প্রেমতক্তি সর্ব- 

সাধ্য সার ॥ | 

. তথ।ছি মমৈব প্লে।কে॥ 
নানোপচ।রকূতপৃজনমার্তবন্ধে!ঃ 
প্রেন্ৈ ভক্তহৃদয়ং স্থৃথবিক্রু &ং স্যাঁৎ 
য।বং ক্ষুদন্তি জঠরে জরঠ। পিপাসা 

ত।ং। আহিতাগ্াাদিঘিতি নিষ্ঠাক়।১পরনিপ।তোহপি। ভবদীয়ান।ং ব| বার্তাং। অন্যন্তৈঃ॥8* 

রানোপচারক্কতপুজনং তক্তপা হদয়ং প্রেমা এব ম্থপুকরং স্যাৎ নান্যথেতাত আছ 

নালোপচারেতি । আর্বন্ধোঃ দীনবন্ধোঃ শরুষ্ণস্য হদয়ং নাগোপচান্নক্কতপুজনং প্রেটৰ 
সুথবিদ্রতং স্যাৎ আদ্রীভূতমিতি যাবদিহাহ্বয়ঃ | অঅ দৃষ্ঠান্তো বথ|। জনস্য জঠরে যাবং ই 

কুদপ্তি জরঠ! অতিশায়িনী পিপাস! যাবদন্তি তাবদন্থ নিশ্চিতং তক্ষাপের়ে জুখায় ইারিটিত রর 

হয়েন ্ধাৎ আপনি অন্যের ছুশ্পর।প্য হইলেও তাহার! আপনাকে 
প্রপ্ত হইতে পারে ॥ ৪১ ॥ 

মহ প্রভু কহিলেন, ইহাও সামান্য, ইহার পর অর কিছু বল, রায় 
কহিলেন, প্রেমতক্তি সমুদায় সাধ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৪২। ঃ 

এই বিষয়ের প্রমাণ পদ্য।বলীতে 

শ্রীরমানন্দরায়ক্কত ১৩ শ্লোক যথা ॥ ্ 

আর্তবন্ধু শ্রীকণের নানাবিধ উপচারদ্ার! পৃজ! করিলে তার! | 
পরমনন্দের উদয় হয় না, কেবল প্রেমমাত্রেই, ওজনের হৃদয় পরমা- 
রুলে রী হয়, এই বিষয়ের দৃষ্টস্ত এই যে, যে পর্যন্ত উদয় ফুধ!া | - 
র্ সং পিপাদা-খাকে, সেই রসুই ত জিও পেয়বন্তী হখএ্রদ হয়, 

! 
। 

। 



১, 

ভীচৈত্গৃডরিতান্ত। [মধ্য ৮ পরিচ্ছেদ! 

তাবৎ হৃখায়, ডুবতে শজ অক্ষ্যপেয়ে॥৪২॥ % , 
| রু্কিরসভাবিতা মতি; ভরী়তাং যৃদি কুতোহপি ল লভ্যতে। 

তত্র লোঁল্যমপি মু মূল্যমেকলং) জম্মকোটিহকতৈরন লত্যতে ॥ ৪৩॥ 
প্রভুকছে এহে! হয় আগে কহ আর। রায় কছে দাণ্য প্রেম সর্ল- 

সাধ্য সার ॥ 8৪ ॥ 
তথ।ছি শ্রীমদ্তাগবতে নবসক্দ্ধ ৫ অধ্যায়ে ; ১১ শ্লোকে 

অন্বরীধং প্রতি দুরবলো বাক্যং যথা॥ 

তবতে। নান্যথেতার্ঘঃ ॥ ৪২ ॥ | 

| এস্কগকজিরসেতি | কফভজিয়সেম ভাঁবিতা শোধিত| মনতিরনততিং অিযতাং বিপর্ধাতাং ধদি 
উষ্ঠোইপি কন্মাদপি লভ্যতে' শ্রীপাতে। তর মতিক্রুয়ণে মূলাং একলং ফেবলং শৌলাং 

| শোত৮। অন্য জ্ঘকে|টিইকতৈ। পুবোর্ন লভাতে। সাধনোৈরনাসদৈরপকা। 9 
| দপীতচারারপারেপেতি। ॥..৪৩ ॥:- 
(৪১ ১৬০৯১ নিরিহ কোটি হারার ১: 

অন্যথ| হয় না তদ্রপ ॥ ৪২ ॥ 

২. পদ্যাবলীর ১৪ অস্কধৃত কোন মাহাত্মর 
কত. শ্লোকয়।র্থ যথা__ 

ৃ অ্ে মানবগণ! 'কৃষ্তভরত্কিরূপ র্সদ্বার! ভাবিতা অর্থাং চি 
মতি যদি কোন ্থনেও প্রাপ্ত হও, তবে ক্রয় কর, উহার সুল্য, কেরল 

| ললসাম।ত্র, তন্ভিন্ন কোটি কোটি জন্মের পৃণ্যদ্বারাও এ মতি লভ্য হয় 
| না ॥ ৪৩। ূ ৃ 
1, মহাপ্রু কছিলেন, ইহা হা, অর ক্ছি অগ্রে ধল? রাঘব. ছিলেন, 
ৃ দাস্প্রেম নকল সাধ্যের মধো মারু॥ ৪9 | . রী 
|. এই বিষয়ের প্রমাণ উয়জাগ্যতের নবযন্ধর ৫ অায়ের 

ৰ ১২৯ কে অন্থরীষে্ রতি ্ূবাসার বাকা, খা ১ ) ড 

বি সত 

চি 



রি 20 

কটি ৯1 ঞ 

পানি 

৮৫ 1 শ্রীচৈতন্যচুরিতায়্। 
এ 

& ব্গামশ্রতিসা তে পুমান্ যি নির্মালঃ 1 

তস্য তীর্ঘপদঃ কিনব] দাসানামবশিষার্তে: 84 ॥. 
 তথাহি গোস্বামিপাদোকজ্শ্রেষকঃ ॥ 

 ভরজ্মেরাজুছরমিরতন্তরং 
প্রশাস্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ | 

হা কদাহটমকান্তিকনিত্যকিস্করঃ 

_. প্রহূ্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতং । ইতি ॥ ৪৬ ॥ 
এস কছে এছ! হয় আখে কচু আ্বর। রায় কছে সথ্াপ্রেয সর্বা-] 

সাপটি িিিিশীীশিশীি পি পিপপীল ীশস্পীসসপপশিসসপেপ পিপিপি পপ 

ন্নামেতি। ভক্তিরত্বাবলযাং | ৯। ৫।১১। যসা ভগবতো নামশ্রবণমাত্রেণ তলা দাঁসামাং 

র্বপুরঘা্বসাধনফলে বা কিমবশিষাতে অপিহৃ ন কিং দাসের সর্ব চরিচার্থঝাদি 

তার্থঃ। হরিতক্তিবিলাসটাকায়াং। নির্শল; অবিদাসন্বদ্ধি মলরহিত: মুক্ত ইতারখঃ। সানা! . 
সেবাপক্কাগাং সর্বাথ। ভক্তিপরাাং বা ॥ ৪৫ ॥ ্ 

|. ভবস্তমিতি। অহং কদ| কন্মিন্ সময়ে নিরস্তরং সর্বদা ভবন্তং গে[বিদ্দং অন্থচরন্ পশ্চা, 
| চ্ছন্স সন্ সনাথিজীবিতং মৎপ্রাণাধীবর' গোবিনাং ্রহর্ময়িধামি মহাহর্যযুক্তং করোমি। 

| কথসু্ঠোহহং প্রশান্তনিঃশেষমনোরথাস্র£ গ্রশীন্তং নিঃশেষেশ মনোরথাস্তরং ষ্স্য মোহ্হং 

ূ কদান্ি | পুনঃ কিং ুর্বন। পরকাস্তিকেন একা রচিত নিতাকিস্বরে! নিতাতৃতাঃ সন্ 1৪৬ 

: সুর্াসা কহিলেন, ছে রাঁজন্! ধর্াহার নাম শ্ররগমান্ডে পুরুষ নির্মল 

হয়, তীর্ঘপাদ লেই ভগব|নের দালদিগের কোন্ কা্ধ্যই বা অবশিষ্ট 
থাকে £1..8৫ ॥. 

ূ গোস্ামিপ|দোক্ত শ্লেক যথা. 
ডে ভগবন্! কে]নু কলে সর্ববদ] তোমার অনুরুতি করুত, নিঃপেষ- ৰ 
র্পে অকাঞ্ষা রহিত হইব ও একাগ্রচিত্তে নিত্যকিন্বর, হা সনাধূ- 
যু অর্থাৎ জি সহিত বর্তমান, যে. তুমি হোমকে ্যুক 

; কৃরিব ॥ £৬॥ 
০ হা হট আর ছু অগ্রে ব্য 1. রায় কহিরোন, | 

চু 



জ্রীচ্নযচরিতরিত। [ মণ ৮ পিচে 
সাধনার ॥ 8৭ ॥ .: 

তথাছি ্রনীিতে ১০ স্কদ্ধে ১২ অধ্যায়ে ১০ প্লেরকে 
পরীক্ষিত প্রতি শ্্রীশুকবক্যং ॥ 

ইং সাং ব্রঙ্গন্থখানুভৃত্য। দাস্যং, গতানাং পরটৈবতেন। 
২ পিপি পি সপ পট ০৮০৯ ০ ০ িশ্ষা স্টাটাস পান 

শি সীল চল 

.. ভাঁবার্থদীপিকায্াং। ১০। ১২।১৯। তানতিবিস্ষি্ঃ প্লোকঘয়েনাভিনন্দতি ইথমিতি। 
নহাং পিহষাং ব্রন্মচ 'ততন্ুখঞ্চ অনুভূতিশ্চ ভয়! স্বপ্রকাশপরমন্থথেনেতার্ঘঃ | ভজ্ঞ|নাং পর- 

 দৈবছেন আ.ম্মনাথেন। মায়াশ্রিতনান্ত নরদারকতয়া গ্রতীয়ম।নেন সহ বিজহঃ। কতানাং 
পুগ্ানাং পুর! রাশয়ে! যেধাং তে। ব্রঙ্গবিদাং তদন্তভব এব তকানামতিগৌরবেনৈর ভজনং। | 
এতে তু তেন সহ সথোন বিজহূঃ। অহ! ভাগামিতি ভাঁবঃ1 তোষণাং। সতাং পরমস্তর, 
1 পিক বব্তাং | যথা, বন্দপদসািধাৎ সন্ধিশেধেণাং। উ্তযথা জ্ঞানিনামিত্যেব অন্ৃতৃতিঃ 
সী ভিযোগি্বগ্রক!শবন্ত সৈব সখং আত্মত্বেন পর্যাবসি ততয়! নিরুপাধিপ্রেমাস্পদত্বাং। 
| ুটিষ বৃহতমপর্ায়বঙ্গাথা! সর্ধোধাং পরমস্বরূপরাৎ। তেষাং কেরল তন্রপেণ স্করতাং। 
গালাং গঙ্ঠানাং দাসাভিমতাং শব পূর্ণ হয়া ততোৎপি পরেণ দৈবতেন র্ধায়াধোন 
 রূগেণ ক্ফরতা।, +্ছিমদর্শনার্ঘ তৎস্ফু্তিঘবয়সা বিরলতামাহ। মায়াধিকারপতিতানাস্ত যৎ. 
ৃ ফিকিমরদারকরূপে । জানতেণর ভাঁবান তু তত্তজরুপেণাপি। তেন সার্ধং বিজহৃষ্ট সহার্থ, 
স্ৃষীগয়। শ্বগরেম। বণীকতা।খ্সঙ্গিতামাপাদিতেন বিহারমপি কুতবস্ত ইত্যার্থঃ। অতস্তেভাঃ 
নর্কেনাঃ কৃতগুণাপুজ। ইতি লোকোক্চিঃ। বস্ততস্ত কৃতানাং চরিতানাং ভগবতঃ পরমএ্সাদ 
হেতৃেন পুণ্য।চ্চারবঃ পু, যেবাং ত ইতার্খঃ। পু্ান্ত চার্বপীত্যমরঃ। অর ্রীমমুনীজ- 

€ মথ্যপ্রেণমূহ সাধ্যের মধ্যে মার ॥ ৪৭। | " কব 
এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমন্ত।গবতের ১০ স্বন্ধের ১২ অধ্যায়ে 

১০ প্লে।কে পরীক্ষিতের প্রতি ্ীগুকদেবের বাক্য যথা__ 
শুকদেব কছিলেন, ছে রাজন্! যে তগবান্ হরি বিদ্বজ্জমের পক্ষে 

স্বপ্রকাশ পরনস্থখম্বরূপ, তক্ত'জনের আত্মপ্রদ পরমদেবত এবং মায়া- 
শ্িত জনের পক্ষে নরবাঁনকরূপে প্রতীয়মান ইয়েন, তাহার লহ্তি 
গে!পবালকগণ যখন এ প্রকারে বিহার করিতে লাগিল, তখন, অবশ্য | 

| বোধ দহন এঁ সকল বালকের গু্গ পুঞ্জ পপ ছিল, হাতেই তাহারা 



- . 
- শর 

মধ্য । ৮ পল্িচ্ছেদ। ] জীৈভ্যচরিতাযত | 

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ, রর -বিজহঃ কুতপুণাপুঞ্জাঃ । ইতি ॥৪৮ 

প্রভূ কছে এছে। উত্তম আগে কহ আর। রা: কহে বাৎসল্যপ্রেম | 
সর্বসাধ্যলার ॥ ৪৯ ॥ 

তথাহি শ্রীযন্তাঠাবতে ১০ স্বন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে 
প্রীশুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং | 

নন্দঃ কিমকরোদ্ব.ক্মন্ শ্রেয় এব মছ্োদয়ং। শশী পি শী শিট ০72 

সপে পা পিপি? শীত বিপাশা ৮ সপ পপ 

চরণানামিদং বিবঙ্ষিতং। ভগবাং ম্তাবদসাধারণস্বরপৈশ্বর্য/ষাধুধ্যন্ত বিশেষ: | তজ শুন্ধপং 
পরমানন্দঃ | অর্ধর্ধমলমোর্ধানন্তত্বাভাবিক প্রভৃতা। মাধুর্যামসমোদ্ধতয়! সর্ধমনোহরং শ্বান্।. 

বিক্রূপগুণলীলাদিসৌষ্ঠবং । তন্বদন্থু ভবসাধনঞ্ধ ক্রেমেণ জঞ।নং ভক্ঞাখ। গৌরগমিজরপ্রীতিপ্চ। | 

এতৎ ব্রিবিধসাধানাধনাভাবেন মার়াশ্রিহানাং ক্ষর্তভাঁদ এব। কেন।পাংশেন ন্ধসপরশীৎ ।, ূ 

নাহং প্রক।শঃ সর্ধবসা যেগনায়।সমাবৃত ইতি ন্যায়েন তং ত্রঙ্ষপরমং সাসাহগব্ধমধোগং 6 এ তর 

মন্্যদৃষ্র ছশ্রজ্ঞ। মতণাঘ্ানে| ন মেনিরে ইতাদিবং ॥ ৪৮॥ ] 
ভাবাধরদীপিক।য়।ং । ১০ ।৮। ৩৬। অতিবিল্ময়েন পৃচ্ছতি নন্দ ইতি | ম্ ছাদয়ং মহানুদন্ 

উত্ভবে! বলা তৎ॥ তোধণাং। নন্দ ইতি। কিং কতরং। এব ঈদৃশে। মহনি উদক্সঃ রাত? 

ভগবানের নছিত সখ্যভাবে বিহার পাসইয়াছিল, ফলত: ব্রহ্ধজ্ঞ পুরুষেরা 
ধহার অনুভবসাত্র করেন, ভক্তগণ অতিগোৌরবে ধাঁহ!র উপ[1সন! করিয়া 

থ।কেন, ভ্রজবালকগণ সখ্যভাবে যে তাহার সছিত বিহার ফরিতে.ল।গিল, 
ইছাতে তাহাদের আশ্চর্ধ্য ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যাইবে 108৮ ॥ 

মহাপ্রভু কহিলেন, ইহ? উত্তম বটে, কিম্তু ইহার অগ্রে আর কিছু. 
বল1?.রায় কছিলেন, বাঙলল্যপ্রেম সকল সাধ্যের শ্রেষ্ঠ ॥ ৫৯1 
রি এই-বিষদবের প্রমাণ শ্রীমন্ত।গবতের ১০ স্বহন্ধর ৮ অধ্যায়ের : 
৩৬ ল্লোকে প্রীগুরুদেকের প্রতি প্রীপরীক্ষিতের রাকা যথা... 
রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বরহ্মন্! নল এমন কি. মহো- 



লিজা 8: 

[৭57 | শীচোছনাচরিতা [ব্মধ্য।৮ গেলা 

যশোদ। বা মহভাগ। টন যদ্যাঃ স্তনং হন্রিঃ.॥ ৫০ ॥.. 
সং: তথাহিকমন্ত।গবতে ৯ অধ্য।য়েঃ১৫ ক্লেংকে 

পরীক্ষিতং প্রতি প্রীশুকবাক্যং.॥ 
: €নমং বিরিঞে|,ন ভবে! নুস্রীরপ্যলসংআয়ু।॥ | 

€গ 
সম জাই এ. 

সেেহোৎকর্ষে। যন্মাংৎ। মহাঁভাগেতি ততোষপি তসাাঃ প্রেয়োধধিকমভিটপ্রতি। তদেবাহ 
পপাবিতি। অতঃ পীহ।মৃতং পয়স্তস্যাঃ গীতশেষং গণাতৃত ইতুক্তরীত্তা! শ্রীদেবক্যান্তথ| বৎস 
বালকরূপেণান।!সাং গে।পীনা স্তনপানে সত্যাপি পূর্বাত্ৈশব্যাজ্ঞ!নমিশ্রত্বাদ্যথ! কথঞ্চিতাপা- 

(সময়ে 2বারৈকজাত্চ্চোর্রান্যরূপতথাছৃতয়তর পরমপরতাদৃশমেহাতাবাদজৈব গনপানং 
সুমুযতির্রেত ॥ ৫০ ॥ 
২. .ভাবার্ঘবীপিকায়াং। ১০ ৯। ১৫ | ভগবংপ্রসাদমনোৎপি তক্তা লস্তে। ইদ& গতি. 

ডি িনমিতি সরোমাঞ্চিতমাহ নেসসিতি। বিরিঞ্চে! গুতোংপি ভবঃ আঁত্মাপি, পর্জায়নীপ ॥ 

1 ভোবগ্যাং। নেমমিতি। বিরিঞ্চে! তক্তাদিগুরুঃ। বো বৈধ্ণবানা। দৃষ্টাস্তরপঃ | নি্াপ্রেরদী 

চ.। সাতু বরিশ্ষতোংলদংশ্রয়। তদ্বক্ষোনিবাাপি প্রসাদ তত্বর্মহাগুক্তিবপং লেতিরে এঁধ। 

কীদৃশাদপি, ু ্ধি দদাতি কহির্চিৎ ্মন ভক্তিযোগমিতুাক্তদিশী গ্রাঁয়ো ুক্তিমাত্র গ্রদাতু- 

|রপি। কিন্তু গেপী প্রীগোপেশ্বরী যত্তদনির্কচনীয়ং প্রস।দশবেনাপি বজং শক্বনীকং কিমাঁপ 
| খ্রাপ তদ্ধপমিমং পৃর্কোক্তপ্রেমপরীপাকরূপং প্রসাদং তথাপান্যা বিষয়া্ছধাচযং ম 

বির পরাগ, ন তব: প্রাপ, রসি গ্রাপেতা্ঃ।, বন্ধ, গোপীচপরাপ তজাজিমং 

| ঈয় শ্রেয়ঃ করিয়াছিলেন 1 আঁ রা ৫ কিন কা এন 

কিপুণ্য ছিল? ভগবনি হরি ফাহার-স্তন পান করিলেল | ৫? ॥. 
$ঁ ১০ স্বন্গের ৯৪ অধ্যায়ে ১৫.ক্ঠোকে পরীক্ষিতৈ তি. 

"7 শ্বীশুবধেষের থাকা ধা ২. 

|. শুকদেধ কিলেখ। ্ে ঈইরীঞ! ভগধানেরী: প্রা অন্য ৭ ভ্ত- 
1 জনেরাও প্রাপ্ত হর্ম সী, ? কিছু খুকি এর দধান্হইতে- মঞ্োদা যে 
1 প্রগমত। লীভ কার়লেন; তাঁহার ্থী পু হইলেন, ০৪৪ 



| 
ৃ 
র্ 
ৰ 

ছ ধ্য। ৮ পরিচ্ছেদ ।] রীচৈতনাচরিতাসত । 

প্রসাদং লে »রে গোপী যত্তৎ প্র।প বিমুক্তিদাৎ ॥ ৫১॥ 

প্রভূ কহে 'এছোত্তম আগে কহ আর। রায় কহে কাস্তাপ্রেম রব্ব- | 

নধ্য নার ॥ ৫২ ॥ ৃ ্ 

তথাহি ক্রীম গবতে ১০ ক্ষন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোকে 
গোপীঃ প্রতি উদ্ধববাক্যং ॥ 

নায়ং শ্রিষে।ইঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রস।ঙঃ 

স্বর্ষে(ষিত।ং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ । 

বিরিাদযে নলেভিরে ইতার্থঃ । নওএঃ ভ্রয়বশেন জিত: ॥ ৫১॥ 

, জ্তাবার্থদীপিকায়াং। ১০ ৪৭। ৫৩। অতাস্তাপূর্বশ্চায়ং গোপীযু ভগবংগসা, ই 

নায়মিতি | অঙ্গে বক্ষসি। উ অহ] নিতাস্তরতেঃ একান্তরতিমতা। শিয়ো্পি মাং প্রসাঙগঃ 

অনুপ্রাছোহস্তি। নলিনস্যেব গন্ধে! রুক্ কান্তিশ্চ যাসাং তাসাং স্বর্াগন!নামপ্ারস।মখশি মা ক” 

অন্যাঃ পুনযুবতো। নিরম্তাঃ | রাসোতসবে শ্ীকষ্ভুজদণ্ডাভযাং গৃহীত অ[লিগিত; কঠোর 

লন আলশিযে! যাণ্তিঃ ভাসাং গেপীনাং য উদগাৎ আবিব্ভৃব ॥ তোষণ্যাং। জজ পর্ব 

নাথককঞ্চরোরছেদ এব নিরূপাতে । তত্র পুর্বৃসা চ সদ1 বক্ষঃসঙগিনী কাক্মীঃ সর্তক পি. . 

মণিস্তস্যাঃ ভাবং কথং নাভিনন্দতে। কিন্তু। ধথ। দূরচরে গ্রে ইত্যাদিদীত্যা]! বিয়োগ 

হইলেও, কি অঙ্গাশ্রিত লক্ষমী ভার্্যা হইলেও, কাহারও কখন লে 

রূপ প্রন লাভ,ইয় নাই ॥ ৫১ ॥ | | 

মঙ্থাপ্রভু কহিলেন, ইহা ও উভ্ভম, ইহার পর আর কিছুবুল। কান্তা ৃ 

স্বাবময় প্রেম সকল সাঁধ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৫২ ॥ 

এই বিষয়ের প্রাণ ্রীমন্তাগবত্তের ১০ ক্কদ্ধের ৪৭ অধ্যায়ে 

| . ৪৩ ফ্লোরে গোপা প্রতি ভীউদ্বব বাক্য 1. ূ 

- উদ্ধ রূহিলেম/ আছো! গোপ্টুকলের প্রতি তব প্রযাদ, 

অত্যন্ত আশ্চর্য, কেন না! রাসোতসবে ভুজদগুদ্বার। কে আনিগিত। 
খ 

চা না চর এ 

এ 
১০ লা 

শী নরক ১৮১০ 

[ ৩৫] 



জ্রীচৈতগ্বচর়িতাম্বত। (মধ্য ৮ পরিচ্ছেদ 

রাসোৎলবেহস্য 'ভুজদগুগৃহীত ক- 
ল্ধশিষ।ং য'উদগাৎ ব্রজহন্মরীণমিতি ॥ ৫৩ ॥ 

ময়ভ।বস্যোংকর্ষ; সর্বত্র লঙ্যতে। ততে| যদি সংযোগেৎপ্যাসাং তেনাধিক্ং স্যাং তি 
তথ! বর্ণতাং। সংযোগে তু লক্ষা এব তদাধিকাং গমাতে। কিঞ। রঙ্্মীহি স্বরূপশক্কিত্ত ত- 
ভদগেক্ষয়। ্বরূপেণাপমুর্গোপো। নুনাঃ ছাঃ । কথমেতাবতা। স্ততেবিবিযীক্রিযন্তে। তত্র 
সগ্রোটি প্রাহ নায়মিতি। অঙ্গে মনী্বরদা গ্রীকষসা মৃিবিশেষে তন্মিন্ সংসক্তা য| শ্. 
স্তসা। অপানমেতাবান্ গ্রসাদন্তদঙ্গন্মখস্যোল্ল।সঃ উ নিশ্চিতং ন বিদাতে। কীদৃশা। অপি। 
তসা! নলিনসা দিবান্বর্ণকমলসোৰ গন্ধ রুক কাস্তিশ্চ যাসাং তাসাং শ্বর্ধোধিতাং ্বপ্চড়া' 
মণিং শুভগয়ন্ধমিবামধিষামিতুযকুদিশ। দিবান্থখতোগাম্পদলোকগণশিরোদণিবৈকৃঠদ্থিতানাং 

.. || যোিকাং ভৃলীলাগ্রভৃতীনাং মধ্যে নিতাপ্তরতে: পরমপ্রেমযুক্রায়া:। তদেবং সতি কুতো- 
| হট্যাঃ সর্বাএব ীজাতরো দূরত এব পরাস্তা ইত্যর্থ। তং এসাদমেব দর্শযতি জ্কামেতি। .] হজহদীগাং নিত্যন্িত এব যে! বাধান রাসোংসবে উদগাৎ গ্রাকটাং গ্রাপ। কীদৃশীনাং। 

| অসোত্যালাং সমীপে যন্মর্তালীলৌপয়িক মিত্যাদানুসারেণ পরমব্যোমনাথ|দপুাত্কষ্টসায ময় 
সাক্ষ্দিবামুডূগমানস্য গ্রকু্ণসা ষৌ ভুজদততী তাত্যা' গৃহীতঃ হল্পসাপি বিশ্সেষসা ভয়াদিব 
€তো ঘঃ কঠ; ক্ঠ।লিঙ্গনং যত ককতমিত্যর্থ; । তেন লা আশিষে। মনোরণ| যাভিস্ত)সাং। 

| তল্সালক্ষীতোৎগি সর্বথা বৈলক্ষণ্াদাসাং শ্বরূপেণ চান্িন্ প্রেয়সীভাবেন চ বৈলক্ষণাং দর্শি- 
| তং। লঙ্গীবিজয়বকোংশ্শিন্ ব্রজন্ুদ্দরীণমিতুাকা! সৌনর্ধাদীন।মপ্য।ধিক্যং দর্শিতং। 
| বস্যাপ্তি তজিরিত]াদিরীত্য! ভক্তিতারতমোন তারশুমাছুক্তমেব চেদং বজন্মনদারীণমতি 

| পাঠেত্ বসা চ তাসাঞ্চ তাদৃশী গ্রসিদ্ধিঃ হুচিত| ॥ ৫৩। 

| হওয়াতে যাহারা আপনারদিগের মনোরথের অস্ত প্রাপ্ত হইয়। ছিলেন, 
দেই সকল গোপীর প্রতি জ্গবানের যে অনুগ্রহ প্রকশ হইয়াছে, 

| বক্ষ-্ছলস্থিতা একাস্তরতা কমলার প্রতিও তন্রপ অগুগ্রহ হয় নাই। 
| যে সকল স্ব্গাঙগনার পন্মবংসৌরঙ এবং মনোহারিণী কান্তি তাহ।দের 
| প্রতিও হয় নাই, ইহাতে অন্য স্ত্ীদিগের কথা কি? তাহারা ত দুরে 

1 পিযন্ত আছে ॥৫৩॥ ২578৯ 



সপে শিক পাপ রর 

রর | ৮ পরিচ্ছেদ। ] গ্রীচৈতন্যচরিতাস্বত 
নি 
উর 
র 

শ্রীমন্ত।গবতে দশমক্কন্ধে ৩২ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে 

ূ . পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশু কধাক্যং ॥ 

তাসামাবি ুচ্ছোরিও ্ ময়মানমুখামুজঃ। 
পল পাশাপাশি ও পি 

ভাঁবার্থনী পিবাঁয়াং। ১০) ৩২। ২।" সাঙ্গা ানাথমন্মথঃ ;জগন্মোহনস্যাপি বামস্য? মন: 

স্থডৃতঃ কামঃ.সাক্ষান্তদ্যাপি মোহক ইতার্থঃ। 

বৈষ্বঙ্োগনী | বই 2 

তাপাং তগ| রুদ হীনামধুনা মন্দ,:খপত্তাবনয়! দৈনাবিশেষেণাসাং রোদনাৎ এাণ। গত"! 

প্রায়াইতি তেনংবিতর্কামাণানাগিহ্যর্থঃ। এবখাত্ম।নপেক্ষয়া তদেকাপেক্ষনৈব, দৈন্যকিশেষ' ; 

তংপ্রাপ্তিরিতি দর্শিচং। শৌরিঃ শরবংশাবিভূতিত্বেন ীপিদ্ধে।খপি তাঁসামেবাবিরভূৎ সর্ধব 

তোইপ্যপুর্ধাদাবির্ভব!ধিতার্থঃ। তথ|চ বঙ্গাভে। £ত্রেলোকালপ্রোকপদং বপুদ ধিদিত্ধি। 

তনাতিগুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীস্থত ইতি। গোপান্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং *লাবণা, 

নারমসমোর্ধমননা সিদ্ধং ।১দৃগ ভিঃ পিবস্কানুসবাভিনবং ছুরাপমিত্যাদৌ চ$তটব জগে।পীষু 

বিশেষোক্তিঃ । এতাঃ পরমিত্যাদে বাঞ্স্তি বন্তবভিয়ে। মুনয়ে! বয়ঞ্চেতি প্রীমহুদ্ধবসিদ্ধান্তাগ্র | 

সায়েণ সর্বাধিক প্রেমবতীধুগঃশতান্ যুক্তমেব চ তাদৃশত্বং। প্রপদ্যমানসা যথাস্,ত+-সু।রিতা।দি' | 

নান্েন তৈব দর্শয়তিঃসাক্ষান্মন্মথমনাথ ইতি। নান! বান্থদেবাদি চতুর্বহেযু যে সাঙ্ষাম্মন্প' 

"থা: শ্বয়ং ক।মদেবাঃ?নতু তদীর়শক্যংশবেশিপ্রক্কতমন্মগবদপাক্ষাদ্রণাঃ তেহামপি মন্সথঃ 

মন্মধতব প্রকাশক: চক্ষ্যপ্চ্ষরত্যাদিবং । যেষাং রূপগুণবিশেষাধামংশেন তংগ্রকাশকোৎসৌ। 

তানখিলান্ এব প্রক।শয়ক্লিতার্থ;। অতএবাসা মহামন্মথতেনৈকাক্ষরাদিমন্্রধ্যান!নি চ সন্তি। 

কিন্তু তশ্মিল্ ধাানেহন্যাকারতবং মনাথন্ববাঞীনার্থমের জেয়ং মন্মথপদসা যৌগিকবৃত্ত্যা তেষা- 

মপি ক্ষোভকাদিব্বপঃ সঙ্গিতি ধ্বনিতং। এবং তাদৃশরূপস্যাদিরদে পরমালগ্বনতা! ভক্তান্তর়|- |. 

গহন চ দর্শিত1। তদেবং স্বরূপ বিভা বস। পূর্ব মুজ। বিলামবেশয়োরপযাহ 51 | 
চির 
ৃ এ দশমস্কদ্ধের ৩২'অধ্যায়ে ২ শ্লে।কে পরীক্ষিতের প্রতি ॥ 
ৰ . স্্রীশুকদেবের বাক্য যখ।__ 

হে রাজন! গোপী সকলের উচ্চরবে!রে[দন শ্রবণ করিয়] ভগণান্ |. 

শৌরিও বনমাল।য় অলঙ্পত হইয়! সম্মিতবদনে তাহাদের সমঙ্গে এরপ 

আবিভত হইলেন যে দেবিবামাত্র বোধ হইল ইনি জগন্ট্েছন কাম: 

পপ পাপ্পাশিশ পা পস্পিপাশ শীটি স্পা পাশাশিশ বিশটি পিপিপি? 



1] ২৪ শ্রীচেতস্যচরিতান্্ত। [মধ্য ।, ৮ পরিচ্ছেদ 

পীত।ঘবরধরঃ অথী সাক্ষাবদ্মথমন্মথ | ইতি চ॥ ৫৪1 
কষ্প্র।ণ্তির উপায় বছুবিধ হয়। কৃষ্ঃপ্রাণ্তির তারতম্য বহুত 

আছয়!॥ কিন্ত যার যেই ভাব সেই সর্রোক্টম। তথ হুঞ1 বিচারিলে 
আছে আরতম ॥ ৫৫ ॥ / 

ৃ অতএবে।ক্তং রসামৃতগিদ্ধে দক্ষিণ! বভাগে স্থ।য়িভ।বলহর্ধ্যাং 
নর ২১ শ্লে।কে শ্রীবপগেসবামিচরৈর্নিণাতমন্তি | 

যথেভরমণৌ স্বছুবিশেষে/ল্লাসময্যপি। 
৮ পপি শা শান 

বিশ্রগযেণ। তত্র ্ য়গানেতি বর্তমানগ্রয়োগেণ তাৎকাপিকতবিবঙ্ষযা মহ মহজন্মিঠা, 
ৈলক্ষণ্যগাতীতেঃ তথ! পীতাস্বর ইত্যনেনৈব বিবক্ষিতে সিদ্ধে ধারণপ্রয়েগোহস্তিরিক্ত 

1 খেতি তেন তদ।নীমন।বিশিষ্টধারণবোধাং | তথা অ্রশ্বীত্যাপি প্রশংসায়াং মতর্থীয়বিধানাঁং 
1 কি্। শ্মিতেনাত্মনঃ নু গ্রসন্ত্বং ত্যাগমা চ পর্রিহাসময়হং | পীচাম্বরেণ ৃপরধ তবৃততয়া 
| শ্বসা তাদাং পরিহ্যাগতঃ সঙ্কুচিত চিত্তবং । অ্থিত্বেন কেবল তৎসঙ্গিতয়া তা বিনা শ্বসা 
| সঙ্গ স্রারোচকত্বক জ্ঞাঁপিতং। অথচ শ্রোতৃদয়ে শুতপ্রবেশ।য় তাৎকালিকশো ভাবর্ণনযমিদ- 

| দিতি ॥ ৫9 ॥ 
হুর্গমসঙ্গমন্যাং। তদেবং পঞ্চবিধাং রিং নাতে ন্মাসাং রতীনাং তারহমাং 

আামাং ঝ মতং। তঞত্রাদে সর্ষোধামেকৈষ প্রবৃত্তিঃ দ্বিতীয়ে চ কসাচিৎ কষ্ঠৎ পরত" 
শত শিপ ীদিটি্িশস্পীশীশীশিিস্পিশীত। 

পপ উস ০. 

5 মনে।মধ্যে উদ্ভৃত কাম অর্থাৎ কামের সাক্ষাৎ মোহজনক ॥৬১॥ 
এই ঘলিয়া রমানন্দরায় কহিলেন, কঞ্প্রাপ্ডির উপায় বনুবিধ 

হল, কষ্ঃপ্রাপ্তির তারতম্য অনেক প্রকার আছে, কিন্তু যিনি যে. ভাবের 
ভক্ত তাহার সন্বদন্ধে সেই ভাব সর্বোত্তম হয় পরজ্ত তটস্থক্* হইয়! বিচার 
করিয়। দেখিলে তাছার মধ্যে তারতম্য আছে ॥ ৫৫ ॥ | 

এই বিষয়ের প্রম।ণ ভক্কিরসাম তসিম্ধুর দক্ষিণবিভাগে ্থায়িভাবে 
৫ লহুরীর ২১ গ্লোকে শ্রীূপগে।ম্বামির বাক্য যথা ॥ 

উত্তরোত্তর স্বাদ বিশেষের উল্লাসময়ী এই রতি বালনাঘাবা ্বাদ- 
৭. যেএকপকষ আশি না করে, অপক্ষপা থা, পক্ষগাতপুমা, হা টি 

৪ 9. । . রা 
ণ ঠ 

রে 

প্ 
| চি 1 

রর ১ 2 ৮, 
. পি 

৯ এ, মনত 
২৮০০ - নি ঃ 



মধ্য । ৮পরিচ্ছেদ |]. আ্রীচৈতন্য্গারতাস্ৃত। 
রি 

১ 

 রূতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভামতে কাঁপি কম্যচিৎ ॥ €৬॥ 

পুর্ব পুর্ব্ব রপের গুণ পরে প্রেঃহয়। ছুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত 

ব|ঢ়য় ॥ গুণাধিঞ্যে শ্বাদ।ধিক্য বাট়ে প্রতি রমে। শান্ত দান্য সখ্য বাং- 

ঘল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ ৫৭ ॥ আকাশাৰির গুণ যেন পর পর. 

ভূতে । ছুই তিন ক্রমে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ ৫৮ ॥ পরিপুণ কৃষ্ণপ্্ডি 
__ ই - পনি টা পপপসপ শশা পপ 1 শি পাশপাশি পিপি 

কিং ফাঁরণং তন্াহ যথোন্তরমিঠি | যোত্তরমুকতক্রমেণ সাদ্ধী অভিরুচিউা। নম্বর বিবেক্তা 

কতম: স্যাৎ নির্ধ।সন একবাসনে। বনবাপনো! ব1। তত্রাদায়োরন।শুরস্বাদাদ্বিবেজ্তুত্বং ন ঘটত 

এব। অন্থ্যপা চ রপাভাধিভাপর্দাবনানা স্বাস্তীহি মাং । তথাপোকবামনপা এহদবঘটচে। 

রসান্তরসা প্রত্যক্ষতেহপি সদৃশরলসোপমানেন প্রমাণেন শিসদৃশরসসা তু সামগ্রীপরিপোধ। 

পরিপোষদর্শনাদমুম।নেন চেতি ভাব; ॥ ৫৬ ॥ 
পপি রি ্ 

বিশিউ হইয়া! কেনস্থানে কাহ।রও মন্দ্ধে প্রকাশ পাইর। থ।কে ॥ ৫৬ ॥ 

পূর্ব পুর্ণ রলের গুণ পর পর রসে বর্তমান থাকে, ছুই তিন গণিতে 
গমিতে পঞ্চম পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। গুণ যত বৃদ্ধি হয়, গ্রত্যেক রলে তত 

শ্াদের আধিক্য হয়, শান্ত, দাণ্য, সখ্য ও বাৎসল্যের গুণ মধুর লে 

অবস্থিত আছে অর্থাৎ শ।ন্তের গুণ দাশ্যে, শান্ত দস্যের গুণ নধ্যে, 

শান্ত, দাস্য সখ্যের গুণ বাংসল্যে, শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এই চারি 
রসের গুণ এক মধুর ( শৃঙগার)) রসে বিদ্যমান ॥ ৫৭ ॥ 2 

যেমন আক।শাদির গুণ পর পর ভূতে হয় অর্থাৎ আকাশ একী | 

ভূত, তাহার গুণ শব্দ, অক!শের পরবর্তিভূত বায়ু, তাহাতে আকাচশের 

গণ শব্দ ও বায়ুর নিজগুণ স্পর্শ, বায়ুতে এই ছুই গুণ বর্তমান । তৃতীয় 

ভুত তেজ, তাহার গুণ রূপ, এ তেজে শব্দ,স্পর্শ ও রূপ তিন গুণ বর্ত-" 

মান। জলের গুণ রন, তাহাতে পু 'বিবর্তি তিন ভূতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ | 

ও নিজগুণ রণ এই চারিটা গুণ বিদ্য মান। তথা পৃথিপীর গুণ গন্ধ, এই 

পৃথিবীতে পুর্বববর্তি আব্শাদি চার ভূতের শব্দ, স্গর্শ, রূপ, রম এবং 

নিজ গুণ গন্ধ এই পাচ গুণ আছে, তাজপঞ্ক ॥৫৮॥ ৮ | 

পাপা জিপ 

এ 

২ * অঅ জহূপং বেদাস্তসারবচনং প্রমাণ, ৪১ যখা_তদানীমাকাশে শঙ্ষোইতিব্য. 
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৮ তি 

4৩ 22 

০ পো শিপ্টিশ্ীশশ 
০ » শি শিসপি এ ৮, - 

"পপ ক 

৷ এই প্রেম থৈত্তে। এই প্রেমের ব কৃষ্চ কে ভাগনতে | | ৫৯ ॥ + 
তথা শ্রীমন্ত।গনতে ১৭ স্থান্ধে ৮২ অধ্য।য়ে ৩১ হ্লো।কে 

গোপীঃ গতি শ্তীকঞ্চবাক্ং ॥ | ূ 
ময়ি ভক্তিছি' ভূতানামমৃতত্বয় কল্পতে। ৰা 
দিষ্ট্যা যদাশীশ্মংন্নেহো ভপতীনাং মদ।পন ইতি ॥ ৬০ ॥ ূ 

ূ 
! 
। 

আর শপ এস রাস প্স্এ 

: কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞ দৃঢ় সর্বকাল আছে। যে যৈছে ভজে রুগ্চ ত।রে 
- পপি পা পচ 

উর বসি 

 ভ।বার্থদীপিকায়াং। ১০। ৮২।৬১। অপিচ অতিভদ্রমিদং ভূৃতং যন্তবতীন।ং মদ্ধিয়ো, | 
গেন মতগ্রেমাতিশয়ো জাত ইতাহ ময়ীতি। ময়ি গক্িগারমেতাবদমৃততায় কল্পতে যন্ত 

চে 

ভবভীনাং মনি স্গেছ অ।সীৎ তদ্দি্ট1! ভদ্রং কুতঃ মদাপনঃ মতপ্রাপক ইতি | 

| 

| বৈষ্ঠবতোধণী। ময়ীতি হি অপি। ওকি; নববিধানাঁমেক।পি তৃতানা' সর্বেঘ!মপি 
প্রাণিনারিষ্টাধিকারাপেক্ষা নিরস্ত। | অমৃ্াঃ নিতাপার্ষদ|হোষাং ভাবো অমৃতত্বং তন 

1 কঙ্সতে সমর্থো যোগে! বা ভবতি। ভবতীনাং নিহ্যবিশুদ্ধকোমলঙ্্িভাবানাস্ত |. ইতি 
| ঙ্ষেহসানাতে! বৈশিষ্টযং হুচিতং। অতোৎনুনয়ার্থী ভয়েম ভবভীনামিঠি। অতএব মদাপনঃ 
মাং যন্ত্র কুরাপি স্থিতং গ্রাপয়তি বগ।দ|কর্ষয় হীতি তথা সঃ। অতো! ভবতীভিঃ সহ ময়] 
কদাচিদপি বিচ্ছেদ নাস্ভীতাযথঃ | নমগু তর্ছি ৪0575758 ॥ ৬৪০ । 

স্পিপ্পিপাপ্া ০৮ ২ শান 0) ০শিিশিত এ 

এই মধুররণাত্মক প্রেম হষ্টতে পরিপূর্ণ রুষ্ের ও প্রাপ্তি হয়, ১ ভীরু 
মধুয় প্রেমের বশীভূত শ্রীমন্তাগবত ইহ।ই কহিয়াছেন ॥ ৬৯ ॥ 

স্রীস্তাগবতের ১৭ স্কন্ধের ৮২ অধ্যায়ের ৩১ শ্লেকে গে।পীর্দিগের 
গ্রতি প্রীকুষ্ণ বাক্য যথা-__ 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ক্ঞাে গোপীগণ ! আ।মার প্রতি তক্তিই ভূতগণের 
অমৃতের অর্থাৎ নিত্য পার্ষদত্বল।ভের নিমিত্ত কল্িত হয়, অতএব জামার | 
প্রতি তোমাদগের যে ন্নেহ আছে, তাহ! অতিমঙ্গলের বিষয়) যেহেতু 
তাহা আমার প্রাপক ॥ ৬০ ॥ | 

সবিকালে শ্রীক্ের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে, যে ব্যক্তি গ্ীক্কে 
: জ্যড়ে। ১। বায় শব্ষম্পশৌঁ। ২। অঙগৌ শবাম্পর্শর়পাশি। ৩। অন্গ 'শবষ্পপ়পরসাঃ | 81 
ধা শবম্পনরূপরসগন্ধাশ্চ। ৫॥ 



চর ্ৈ 

রশ রি উ 

৫৬ - 

2 
সস 

মধ্য। ৮ পরিচ্ছেদ। ] শ্রীচৈতন্যচরিতামুত। 

ভজে তৈছে ॥ ৬১ 
তথ।ছি গীতায়াং ৪ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে 

অঙ্জুনং প্রতি শ্ীকৃষ্ণবাক্যং ॥ 

যে ষথ! মাং গ্রপদ্যন্তে তাংস্তখৈব তজাম্যছং | 
মম বত্ম গনুবর্তৃন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৬২ ॥ 

এই প্রেঙ্ষের অনুরূপ না পারে ভজিতে । অতএব খণী হয় কহে 
ভাগবতে ॥ ৬৩ ॥ 

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩২ অধ্য।য়ে ২১ শ্লোকে 

পপ পাপ শা পিপিপি সপ পপাপশাাপ পোপ সাপ ১ পা পা) 

| 
াাঁঁ€ঁরর্্র া | 

স্ববোধনাং। ৪1১১। লম্ু, তি কিং ত্বযপি বৈষমামন্তি যণ্মাদেবং ত্বদেকশরণানা, 

মেবাত্মতাবং দদাসি নান্যেষাং সকামানামিত্াত আহ যে ইতি। যথ যেন প্রকরেণ সকাম- 

তয় নিষ্ষা।মতয়! বা যে মাং ভজস্তি তানহং ন তখৈব তদপেক্ষিতফলদানেন ভঙজামি অনু. 

গ্হামি। নতু সকাম! মাং বিহায়েক্্রাদীনেব যে ভজস্তে তানহমুপেঙ্গে ইতি মত্তবাং যত্তঃ ্ 

ূ 

সর্বশঃ সর্দণপ্রকারৈরিন্্রাদিসেবক! অপি মঈৈব বন্ম ভজনমার্গমনথবর্থন্তে ইল্জাদিকূপেণাপি 
মমৈব 'সেব্যত্বাৎ ॥ ৬২ ॥ 

রণ 

যেমন করিয়। তজে শ্রীকৃষ্ণও উহাকে তদ্রপ ভজন করেন ॥ ৬১ ॥ 

এই বিষয়ের প্রমাণ ভগবদগীত।র ৪ অধ্য।য়ের ১১ গ্লে।কে . 

অর্জনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথ| ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যে ব্যক্তি যে প্রকারে আমাকে ভজে, [আহি 

তাহার নিকট লেইরূপে ভজনীয় হই, কেননা, হেপার্থ! মনুষ্ের! 

সর্বপ্রক।র আম।র পথানুবর্থাী হইঘা থকে ॥ ৬২ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ এই মধুররসাত্মক প্রেমের অনুরূপ ভজন করিতে পারেন 
না, অতএব শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকট খণী হয়েন, শ্রীস্তার্গবত এই কথা 
কছিতেছের ॥ ৬৩॥ 

. শ্ীমন্তাগবতের ১০ ক্কন্দের ৩২ অধ্যায়ের ২১ ক্লোকে 



্রীচৈতনাচরিতাস্বত। [মধ্য ৮ পরিচ্ছেদ | | 

1. গ্োপীহ প্রতি শ্রীরুষ্ণবাক্যং যথা॥ 
ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুগজাং | 
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধামুম।পি বঃ। 

ভাবার্ঘবীপিকায়াং। ১০। ৩২। ২১। আস্তামিদং পরশার্থন্ শৃণুত্যোহ নেতি। নিরবদা- 
ংযুজাং নিরবদ্যা সংযুক্ সংযোগে! যাসাঁং বে! বিবুধানাং-আয়ূমাপি চির্কালেনাপি ্বীয়ং | 

সাধুরুতাং কর্তং নপারয়ে নশরুোমি। কথসৃহানাং ভবতো | ছূর্জর1 য। গেহশৃঙ্খজান্থ।: 
সংবৃশ্চ নি:শেষং ছিব। মাং অভজন্ তাঁসাং মচ্চিন্ুস্ত বনুষু প্রেমযুক্ত তয়া নৈবমেক্নি্ং তক্মাৎ 

বো যুস্মীকমেব সাধুন। কতোন তৎ যুক্মংনাধুককতাং গ্রতিযাতু প্রতিক্কতং ভবতু | যম্মংসৌশী- 

| লোনৈব আনৃণাং নতু মংপ্রহ্াপকারেণেহার্থঃ ॥ ৈঞ্চবতোষমী। ব ইতি সন্ন্বমানে যী 
ৰ হুক্সান্ প্রতীতাথঃ | শ্বসাধুরুতাং শ্গীয়ং গ্রতাপকাররুতাং নপারয়ে কর্তং নশরুোমি। যন্থা, 

| €বা যুম্মাকং যং স্বীঘংংঅসাধারণং তদহং ন পাঁরয়ে তৎসদৃশপ্রতাপকারে ন সমর্থো হন্ধীততার্থঃ | 

| সাধু কুতাতবমেব দর্শয়তি নিরবদা! কামময়ত্বেন প্রতীয়মানত্বেইপি বস্ততো নির্ধলগ্রেষ- 

| বিশেষময়ন্েন নির্দোষ! সংযুক্ স'যোগঃ সমাত্যদ্িষয়কচিট্িকাগ্রচ। স্বন্বপত্যাদিম্পর্শাভাবেন 
[ চ শির্দোষা সংযুক্ সঙ্গমে! যাসাং। কিঞ্চ, যা ইতি। ছূর্জরাঃ কৃলবধূদ্ধেন ছেত্তমশক্যা অপি 

গেশৃঙখল। গৃহসন্দ্ধিন্য এরহিকপারলৌকিক্সুখকরলোকমর্যা।দাঃ সংবৃশ্চা মা মামগজন্ 
| পরমান্থরাগেণ মধ্যাঁজ্সনিবেদনং কৃতবতা ইচার্থঃ। অতো মগান্ন্রাপি প্রেমযুষ্ততায় পারে ! 

1 ইত্র্ধঃ | অয্োত্বরং ব ইতি পদমনপেক্ষ্যেব যা ইতি প্রধুজাতে পশ্চাঁদেষ চ চেন যোগাতে । 

হাত 

পপ সপ ০৯ পপ পপ সপ পপ শীত তি সী তত শত সি তি১৩৩ ৩ শীীশী 2৩ ০৯ প৮ শি বশিটিউ ০ 2 আদ ০০ ০ ল 
শত তি 22 শা তিশা িতিটিশশিশ শী ৮ পক শিস 

ৃ  গোপীদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথ। ॥ 
| শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে স্থন্দরীবৃন্দ! তোমাদের সংমোগ্ন নিররজর, 
| তোমাদের এতি-আমি চিরকালেও-স্বীয় লাধুকুত্য করিতে সমগ্ম হইব 
1 না, তোমরা সর্জন গৃহশৃঙ্খল ছেদন কিয়! আমার ভদ্গনা রনিয়াছ,কিন্ত 
| আমার মন অনেকের প্রতি প্রেমাবন্ধপ্রযুক্ত একনিষ্ঠ হয় লাই, অতুএর 
। তোমাদেরই মুশীলতান্বারা তোমাদের কুত সাধুকত্যের বিনিময় হইল, | 

: 9 টিং, এ তু 



রি 

ধ্য। ৮ পঠ়িজ্ছেদ । ] শ্রীচৈতনাচয়িভাস্ৃত। 

ঘা মা ভঙ্ম্ দুর্ঘিরগেহশৃঙ্ঘখলাঃ 

সংবৃশ্চয তঃ গুতিযাতু সাধুন! ॥ ৬৩ ॥ 

যদ্যপি কৃষ্ণপৌন্দর্ধ্য মাধুধ্যের ূ্ধ্য | ব্রজদেবীর সঙ্গে ঠা ধাচয়ে, 

৷ মাধুর্য ॥ ৬৪ ॥ 
রর 1 

ূ তথ।হি জ্ীমন্তাগবতে ১০ স্কঙ্দধে ৩১ অধ ৬ ৬ শ্লোকে 

ণ 
পরীক্ষিতং প্রতি প্রীশুরুবাক্যং যথ। ॥ 

তত্রাতিশুগ্ডভে ত|ভিরগবান্ দেবকীন্তঃ | 
র 

১১১৯০ পি পাশীশীপী শশা ০ পাপা শা াপিশীপিপীপিপপসপচ পাপ 

অতঃ গঞ্রথমপুরুযত্তং হিনান | টি কে বুধে। গণনা জিজে। ষল্মত্তেনানস্তেন। |যুষ!শী- 

তার্থঃ | শৃঙ্খগামিতি কচিদেকবচনান্তঃ পাঠঃ ॥ ৬৩. 

ভাঁবাথদীপিকায়াং। ১০। ৩৩। ৬। মহামারকতো ইন্্রনীলমণিরিব হৈম(নাং মণীনাং 

মধ্যে তাঁতি: বর্ণবর্ণ [ভিরাধিষ্টোৎতিশ শুছে ] গোপীবৃষ্টাডি প্রায়ে বা বিনৈবমধাপ
দা বৃদ্তিমেক 

বচনং ॥ চোষণ্যাং। দেবকীনতস্তততয়া ভবংন্থ বিখাঁতে। ভগবান্ স্বো্্াসর্দাশো ভাঁভর- 

মম্পমনোহপি তত্র তু র।সমগুলে তাঁভিরতাস্ত' শুণ্ততে ৷ যদ্দ তত যশোদানভন্েন অতান্তরং 

শুশুছে অজি তান্িরতাস্তং শুশুত ইতার্থ: ৷ তাদূশস্যাপি তাঁতিঃ. শোডাতিশয়ং দৃ্াপ্সেম | 

সধয়তি মধো ইতি। সাঁগানাবিবক্ষয়ৈকতং সর্কোধু মধ্য ঘিত্যর্ঘঃ | অতে। মণ্ডলমধাস্থো' 

হপোকই প্রকাশে জেয়;। স এব ছি শ্রীরাধিকামন্কে নিধায় বেণুবাদনপূর্ববকং ভ্রমম্ সর্ধ- 

মগ্ডলমন্তার্থ মগ্ডয়তি। তত্র ক্রমদীপিকায়াং ধ্যানং। ইতত্লেতয়বন্ধকরগ্রমদা গাণকল্সিত্ত- 

রালবিহ(রধিধোৌ। মণিশস্কুগমথযমুনা -বপুষ। বহুধা বিহিত-ন্বকদিব্যতচ্থং নুদৃশাং উভয়োঃ 

পৃথগন্তরগং দগ়িতাগলবন্ধতুদপিয়ং | ইতি ॥ তৈবোক্ত: । মগুলে মধাগ: সংজগে বেখুং 
০ পাপপ্পী শিস্পাপিপিপসশিপী 

অর্থাৎ, তোমাদের শীগতা রাই আনি খনী হইল!ম, গ্রাত্যুপকার দ্বার, | 

খণ হইতে মুক্ত হুইতে পারিলাম না ॥ ৬৩॥ 

মদিচ জীক্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের আয়ন্বরূপ, তথ।পি, ব্রজদেবীর 

সঙ্গে উহার মধূর্ধ্য অতিশয় বৃদ্ধিপ্রপ্ত হয় ॥ ৬৪ ॥ 

ইহার প্রমাণ এ দশমক্ষন্ধের ৩৩ অধ্যাঘ়ের ৬ শ্লেকে 

পরীক্ষিতের প্রতি প্রীশুকবুক্য যখ1-.. 

1 শুকদেব কহিলেন, ছে রাজন! য্প, ্র্ণবর্ণ মণিসকলের মধ্যে মধ্যে 

থাকিলে ইনীলদনি ঈাতিশয শোতা পায়, তাহার ন্যায় রি সমস্ত 



- শি ও 

কিছু হয় ॥ ৬৬ ॥ রায় কহে ইহ।র আগে পুছে হেন জনে। এতদিন, 

| নাহি জনি অ।ছয়ে ভুবনে ॥ ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।। 

নীলমণিন। বর্ণে ছপামৌ নৃতাগতিকৌশলেন যুগপদিব গ্রত্টেকং কঠগ্রহণদিনা তাং সর্বা 

| বাপ্য ভ্রমণাং। তাসাং সুহেষগোরীণাং . কান্তিঙ্ছটাসম্পর্ক।দনতিশযামলমর্কতমণিবর্ণত।, 

| কল সাধ্যের ষ্ঠ, সমস্ত শাস্ত্রে ব্যাখা করিয়[ছেন ॥ ৬৭ ॥ 

৯ 

 জচ্রস্রিতাযুত। (মখা। ৮ পরিচ্ছেদ 
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মধ্যে মণীন|ং হৈমানাং মহ!মারকতো যথ। ॥ ৬৫ ॥ .. 

প্রভু কহে এই সাধ্য।বধি গুনিশ্চয়। কৃপা করি কহ যদি আগে 

রহার মহিমা সর্বশান্ধে বাখানি ॥ ৬৭ ॥ 

তথাহি লঘুত।গবতামুতে ভক্তামুতে ৪১ অস্কধৃত 

গলপ! ণবচনং যথা_- 
এ ৮ পপ জাপা ০০ প্লান লাশ ৭ পা শি পেশ 

রেডি হৈমানাং হৈনীনাং হেমনির্শিতানাং। মণি রোরিভাষর:। ৷ মহামারকত ইতাপি। 

সামানাতয়। মেঘচক্র ইতি বক্ষামাণাৎ যখ| মহামযকতমণেরপি হৈমমণিমধাবন্ঠিতটৈব শোভা, ূ 

ধিকা স॥াৎ তথা ওদ্যপি ত্রিয়জনায়েষেশৈবাধিকা শেভ স্াদিত্যঃ। অন্যতৈঃ। তত্র | 
মহচ্ছবপূর্দগরক তশব ইন্দ্রনীলমণিব।ঠী সযাদিঠি জেয়ং। অগ্র কেচিদাভঃ। শ্বভাবেনেজ্জ- | 

জাত মহাগারকত ইতু।ক্মিঠি। ততশ্চ হৃঠাশক্িবশেষ এব নত কোছপি ভগবস্তা- ূ 

| বিশেষ: ॥৬৫ 
শপ পপি প০ শী টিলা পাশিাপ্পাশ পোস্ত 2 তিশা ফ ০০০ ০ পাশপাশি পপাস্পিসীপপী সপ পপ ৮ 

স্বরবর্ণ গোপীর মধ্যবর্তী হইয়া আংলিঙ্গিত। দেই সকল অবলাদ্বারা 

ভগবান্ দেবকীনম্দন অর্থাৎ যশে।দানন্দন অত্যন্ত শে।ভ| পাইতে ল।গি- 

লেন ॥ ৬৫ ॥ | 

মহাপ্রভু কহিলেন, স্ুনিশ্চয় ইহাই মাংধ্যের মীমা, যা ইহার আগে 

কিছু থ।কে, তবে অনুগ্রহ করিয়া! তাহাই আমার নিকট বর্ণন কর ॥৬৩ 
রামানদ্দরায় কহিলেন, ইহার অগ্ে জিজল। করে, এহাদৃশ জন 

সারে যে আছে, তাহ। আমি জানি না। ইহার মধ্যে স্তীরাধার প্রেম 

এই বিষয়ের প্রমাণ লঘুভ!গবতাস্বতের কা. 

৪১ অঞ্কধৃত ০52 বচন, শযুখা &. 



ব্খ্া 

'ঘথা রাধা প্রিয়। বিক্বোপ্তন্যাঃ কুণডং প্রিয়ং তধ। | 

শর্বগেপীধু লৈবৈকা বিষ্জোরত্যন্তবল্পভ। ॥ ৬৮ ॥ 

তথ।ছি জ্ীমস্তাগবতে ১০ স্বন্ধে ৩০ অধ্যায়ে ২৪ গ্লোকে॥ 
অনয়ারাধিতে। নুনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ | 

 যমে। বিহায় গোবিন্দঃ শ্রীতো যামনযারহঠ ॥৬৯॥ 
৩২ স্পা শী শা লিপপিাীশিপিপীশিসপি পি পপ সপ পা পন পা ০ ০২ --প প্পপো প্ী ত পীশী ্পপ্প পপ সপ  অস 

রসিকরঙগদ।রাং। শ্ররাধায়াঃ সর্ব।তাঃ শ্রেঠরং পাস্জাদিবটেকাঃ প্রমাণয়তি ধথা | 

নাধেতা1দিনা। অ।গমো বৃহদেগী *মীয়াদিঃ | দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাঁদিক পরদেবতা। 
সর্বলক্ষমীয়ী সর্বকান্তিঃ সন্মেহিনী পরেঙ্যেবমাদিঃ । আদিশব্দেন পুরুষবৌধনী। যস্)াং] 

খলু গোকুলাখো মাথুরমগুলে ইত্াপক্রমা গোবিন্দোছপি শাম ইত্যাদি প্বে পার্খে চজ্জাবধলী | 

রাধিকা চেতি চে|ক্তা যস।| অ শে লঙ্গী দুর্গাদিক! শক্তিরিতি গঠাতে তথা সর্বভক্তশিরো- 

মধিত্বং শ্রীর/ধায়াঃ সিং ॥ ৬৮ ॥ | 

ভাশার্ধনদীপিকায়াং | ১০।৩০। ২৪। রহ একান্তস্থানং ॥ তোঁষনী। তর সখীন।মস্ত- |. 

রঙ্গত্বেন গান্তীর্ধ1াৎ,প্রতিপক্ষ।ণামাপাততে! ছুঃখবাপ্রত্বাং শুটগ্ানাঞ্চ তদনডিনিবেশ।ৎ প্রথমং 

তস্াাঃ সুহৃদ এবাহুঃ অনয়েতি। নুনং বিতর্কে নিশ্চয়ে বা । হরি; সর্কহুঃখহর্ত। ভগবান শী 

নারায়ণ ঈশ্বরঃ ভক্তেষ্ট্রদানসমর্থ: শ্বতস্ত্রোঘপি ব| অনায়ব।র।ধিতঃ আরাধা বশীর নতথ. 

স্মাভি; | রাধয়তি অএরাপয়তীতি রাধেতি নামকরণং দর্শিতং। তত্র হেতুর্গোবিনাঃ নোংপ্ম।ন, 

বিশেষেণ হিত্বা দূরতে! নিশি বনাস্বন্তাক্ত! । শক্াপি রহঃ অন্মদগম্যে একান্তস্থানে যাষনয়ৎ। 

যদ্ব।। সর্ব! অপাশ্ম(ন বিহায় যন্ গচ্ছন্নপি মাঁমেৰ রহোহনদিতার্থ। | ॥ ৬৯ | 

যেমন:জীর।ধা বিষুণর প্রেয়ণী তদ্রপ তঁ।হার কুণ্ডও প্রিয়তম, যে] 
হেতু গ্রীকৃষ্টের সমন্ত প্রেয়পীমধ্যে এ শ্রীরাধ। অত্যন্ত বল্লভারূপে পরি- ] 

গণিত হইয়াছেন ॥ ৬৮ || 
 ্্ীযপ্ত।গবতের দশমস্ক ছ্বোর ৩০ অধ্যায়ে ২৪ ক্লেরকে 
শ্রীরাধাকে উদ্দেশ করিয়। কোন গোপীর বাক্য--. 

এই গেপী নিশ্চয় ভ্গবান্ হরির আর।ধন! করিয়।ছিলেন, তাহা | 

না হইলে কি গোবিগ্া আ্।মাদিগকে" পরিত1।গ করিয়া প্রীতচিন্তে 
পারাডি নির্জম-স্থানে আনকন-কবৈন ? ॥ ৬৯ ॥ 



জীচৈতম্বরিতাসুত,. [মধ্য। ৮.খরিচ্ছেদ। 

প্রস্থ কহে আগে কহ শুনি গ|ইয়ে; হখে।প অপূর্ব, অম্ভতনদী বহে 
তোমার মুখে ॥ ছুরি করি রাধ।কে মিল গোপীগ্ণের ডরে। অম্যাঠপক্ষ। 
হৈলে প্রেমেরগ্াডুতা, ন। স্যুঝে ॥ রাধা লাগি গে।পীরে যদি, সাক্ষাৎ 
করে ত্যগ। তবে জানি বাধায় কৃষেের গাঢ় অনুরাগ ॥.৭০ ॥ রায় কহে, 
তাহা শুন প্রেমের মহিসা?. ভ্রিজগতে নাহি রাধ-প্রেমের উপম] ॥ 

গোঁপীগণের রাসনৃত্য-মগুলী ছ।ড়িঞা | রাধা চাহি বনে ,ফিয়ে বিলাপ 
করিএলা ॥ ৭১॥ 

নর তথাছি শ্রীগীতগোবিন্দে ৩ সর্গে১ শ্লে(ক2-- ্ 
২১7 সংলারিরপি সায়বাননা বশৃষ্থল।ং। .. ূ ূ 
বি 

4১৭৪৪ 
বো ।৩।১। এবং সর্মদ্য়েন রাধামাধবয়োরূৎকর্ষং নিরূপা ইদানীং ্ীাদি-: 

ফোক বনানপর শ্রকফোোৎক্ামাহ কংসাঁরিয়িতি। যথা স| তিমি ,ৎকঠিত। তথা, 
ূ ৯ রি বিকিনি 222 ১১০ 

ূ 

- অপস্তর মহ! প্রভু কছিলেল, ইহার তো কিছু বল, শুনিয়া স্বথ | 
পাইতেছি, তোমার মুখে অপূর্ব অম্বতনদী প্রব।হিত হইতেছে ॥ 
| অন্যকে অপেক্ষ! করিতে হইলে অর্থাৎ অন্যের প্রতি অ]শা থ।কিলে 

একনিষ্ঠ প্রেমের গড সম তি হয় না, এজন্য গে।পীগণের ভয়ে শী 
স্ীরাধাকে চুরি করিব লই যান। খৃফ যদি, স্রীরাধ।র জন্য সাক্ষাৎ 
গোপীগণকে ত্য!গ করেন, তবেই জানা যায রাধার গতি, শরীরের 
গাঢ় অনুর!গ অ।ছে ॥ ৭০ ॥ 

_ অতঃপর রাঁয় কহিলেন, প্রেসের মিম বলি শ্রবণ করুন, প্তিজগ- 
ম্মধ্যে শীরাধার প্রেমের উপমা (মাদৃশ্য) নাই। গোগাঁগণের ়।স- 
৷ নৃত্যমগ্ডলী পর্লিউটাগ করিয়া শীরাধান অতি রিগাতপু্ বনে বনে 
(ভ্রমণ ৮৭, ৭১ ॥ . 
ন্ এই বিষয়ে গ্রানাধ নীন্গো নিশোর ৩লর্গে 

 ১৫ক্াচক আুজনধদববাক্য-খ।১ ৃ 
কংসরি ও সংসারবামন[ বন্ধনের, বলশিনী উবার 

87৭ এপ ৬ পপ ০ সস পপ অপ 
২৮5 সে সপ 



| 
৪ 

| মধ্য। ৮ পরিচ্ছেদ |]. শচৈত্যচরিত। মত 
শা | - পপ পপ পপ 

স্পীকার ীশীশ্াীশীপাীী 

! প্ী 
। রি 

রাধাম।খায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজন্ন্দরীঃ ॥ ৭২ ॥ 

তখ।হি ৩ মর্গে ২ শ্লোক? ॥ 

ইতস্ততন্তামনুন্ হ্য রাধিকামনঙ্গবাগব্রণখিক্নমানসঃ। 
ৰ কৃতামুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনীহটা স্তকুঞ্জে বিষষাদ মাধব? ॥ ৭৩ ॥ 
ূ এ ছুই শ্লেকের অর্থ নিচ।রিলে জানি । “বিচ।রিতে উঠে যেন অর্খব- 

তের খনি ॥ ৭৪ ॥ শতকোটি গেপীলঙ্গে রালবিপাম। তার মধ্যে এক - 
এপ্স ৮ শশী 

| 

শপ স্পা লা শট ৮১ ০৮7টি ও শ্পাপাপাপিপি ২ তি শি বা শিপ 7 পি এ শ্পাশ পপি 

[লন রাপাং অ. সম।ক্ গ্রকাবেণ হদঘ্ে ধৃষ্ধ ঈরারাত্রিতি বছধগেন।স! 1: 

| তস।মন্রাগ।তিশয়ঃ জদয়ে তদ্ধা রপপূর্ব্বকশ। রদীয়রা সান্তা চলিত ইত্থর্থঃ। কীদঈীং 
। পূর্ণানুভূতস্বতাগস্থাপিতনিষয়ম্পৃহ! বান! সম।ক্ স।রতৃচামাং প্রাক নিশ্চিহার়াঁ বাসনায়! | 

বন্ধনায় স্থণানিখনন নায়েন দৃ়ীকরণায় শৃঙ্খগাং নিবিড়বূপাং পরমা শ্রদামিতার্থ;। বগা | 

কশ্চিদ্বিবেকী পুরুমঃ তারতমোন মাববস্তনিচয়াং তাদেকচিত্তঃ-তদন্যৎ সর্বাং ত্যজতি তথায়? 

মপি তাস্তত্াঁজ ইতাভিগায়ঃ ॥ ৭২ ॥ : 

বালবেপিনা।ং। ৩। ২। তদনস্তরক্তামাহ ইত্যান্তত ইত্তি। ন কেবলং সৈব মাধবোহপি 

মমুনায়ান্তট প্রাপ্তকুঞ্জে বিষাদঞ্চকার। কিং রৃহা তত্তস্থানে তাং শ্রীরাধিকামন্বিবা।] কীদৃশঃ। 

৷ অহে তপ্যাঃ সর্কবোন্তমতাং জানতাপি মদ কথমেবং কৃতমিতি পশ্চাতাপে। ফেন॥স জজ] 

হেতুঃ অনপ্ব।গরণেন িক্সং মানসং যপা সঃ ।অনেন তংসদৃশ দশাসা পা ॥ ৭৩॥ 1 
পপ ৬টি শ কী ০৯৮০ লাশ শপ পা পাপী ও শি 9 ৩১ ৮পপ্থ ০ 

প্রতি একান্ত অ|সক্জ হইয়। ভাহ।কে হৃদয়ে ধারণ করত অজরননী, 

| গণকে পরিত্যাগ করিয়।ছিলেন ॥ ৭২ ॥ 
. & গীতগোবিন্দের ৩ পর্গে ২ শ্লোকে যথা__ 

| 

তত পিচ ৮ শপ শি িশ্পীশিকীপীতি পা পোপ পিস । ০০০৯৩ পাশপাশি 

গ্রীর।ধার রর ক।মশরে গ্রপীড়িত ও দর্বীতৃত হইয়। শরীক ইত, 
স্তহঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে যমুনার তটবর্তি কুঞ্জবনে গমন! করিধলন: | 

এবং বিষমনে নানাপ্রস্থীর ধিলাপ ও পরিতাপ করিতে ল।গিলেন8৭৩॥ 

এই প্লোকের অর্থ বিচার করিলে জামিতে পার! যায ধেন) বিটা 

করিতে করিতে অস্বতের খনি (আকন) উিঠিতেছে ॥ ৭৪ ॥ 
শতকোটি গোপীর সঙ্গে শ্রীৰৃফ্ের রাস বিল।ল হয়, কিন্তু তাহ।র 

মধ্যে এক মুভি গররাধিরার মিকট অবস্থিত থাকেন: শ্ীত্চের সাধারণ |. 

২ সপ আপ, এপার, 

গজ ০ 



প্রীঃটতন্যচরিতাগৃত। [মধ্য । ৮ গার | 
এ মী এ লি 44625১:-55 শী শাক পাশা লা এ; 

মূর্তে:রহে রাঁধ।পাশ 4 সাধারণ গেম দেখি তর সমত]। “রাধার কুটিল 
গ্রেম হইল বামতা ॥ ৭৫ ॥ [ 

তথাহি, ,উচ্জবলশীলমণে) শৃক্গারভেদে বিগ্রলন্তপ্রকরণে 
৪২. অন্কে ধৃত প্রাচীননাক্যৎ ॥ | 

অহেরিব গতিঃ প্রেম; স্বভাবকুটিল। ভনেৎ 1 
অতে। হেতে।রহেন্তেশ্চ যুনে।মন উদঞ্চ নীতি ॥ ূ 

রি ক্।ধ করি রান ছাড়ি গেলা মান করি। তারে না দেখিঞ। ব্যাকুল 
ৃ ই শ্রীহরি'॥ ৭" ॥ সম্যক বাঁপন। কুপ্ের ইচ্ছ।- রাসলীলা | র।সলীলা- 
বাঞ্কাতে এক। বাধিক। শৃশ্বল। ॥ তাহ! বিন রাসলীপা নাহি ভায় চিন্তে। 
০ পপ উপ ৬ ০ ৯৯০ ++ পাপ, 

ক 

 লোচনরোচন্যাং। পগহেরিতি। খনিহেতোরেবা গ্রাম।ণায় লিখিতং তত্াবাক্তন্িতে. 
1তাদিদযমঙমি তা দিক্চ কারণাভাগোদাহরণে জ্ঞেয়ং পুঁতিষ্ন্ গোষ্ঠাজণে ইতা।দিকং কুজে 

1 দৃষ্টষি আদি কারণা ত।সোদাহরণেধু জেয়ং | ৭৬। 

ৃ 

শ্রেম র্বৃত্র, নম! দেখিয়া ্ীরাগার ্ প্রেম বাম'হইয়! উঠিল ॥৭৫ 
এই বিষয়ের প্রমাণ উজ্জ্বলনীলমণির শৃঙ্গার ভেদে বিপ্রলত্তপ্রকরণে 
78২ আক্কধৃত প্রাগীন পুিতগিগের মত যথ।-- 

সর্পের যেমন স্বভাবতই কুটিল! গতি তজ্রপ প্রেমেরও,গতি জানিবা, 
কাতএব-ক|রণের অভ।ৰ বা কারণসন্বে যুবকযুবতীদ্ধয়ের ম।নের উদয় 
হয় 1.7৬ |. 

. জীগাধ। কেপ করিম ধীর রা পরি চ্যাগ দক গ' গমন করলে 
জীকৃষ্ণ তাহাকে দেখিতে না পাই॥1 অতিশয় ব্যাকুল হইলেন । ৭৭1 

. শ্রীর্গের রাসলীলার ইচ্ছুই মম্যক্ ঝ!সন।, কিন্তু রাসলীল।১বাঞ্চ।তে 
একী, 'জ্রীরাধাই শৃঙ্খপস্বরূপা, তাহা, ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তে রাপলীল। 

ৃ এদিখ লগা বোধ হয় না, সুতরাং র।লমণ্লী পরিত্য।গপূরব্বক শ্রীর- 



মধ্য । ৮ পরিচ্ছেদ? | ] জীচৈতন্যচরিতা মুত । ০ ২৫ 

১০৯টি. 
পপ পিসি শত 22 সস ০১:৯৯ স্তর 

মণ্ডলী ছাড়ি গেল। রাধ। ভান্েমিতে ॥ ৭৮" ু্টতন্ততঃ অমি কাহা রধ। 

না পাইএ|| বিষাদ করেন কামব।ণে থিন্ন হঞ। ॥ শতকোটি গেপীত্তে 

নহে কাম নির্্[াছণ। ইহাতেই গনুম।নি শ্ীরাধিক।র €৭॥ ৭৯॥. প্রভু 
কহে যেলগি আইলা তোমাস্থানে। দেই পব রস-বস্তৃতত্ব হৈল 

| জ্ঞানে ॥ এইত জনিল সেপ্য সাধোর নিরয়। আগে কিছু আমার 
শুনিতে চিন্ত হয় ॥ ৮০ ॥ কৃষ্ের স্বরূপ কহ রাধিক। রূপ! রস কোন 

তত্ব প্রেম কোন তত্বরূপ ॥ কৃপ। করি এই তত্ব কহত আম।রে। তোম। |. 
বিনে ইহা কেহ নিরূপিতে নারে ॥৮১॥ রায় কহে ইহ। আমি কিছুই 

না! জানি। যে তুমি কহা€ু সেই কহি আ|মি বাণী ॥ তোমার শিক্ষা পড়ি, 
পপি পাপা উজপীশিপিশি পিপিপি পস্পীাপাপপস্পা, শি শাশীীস্পাটিতি ০ পাশা কাাতেসপ্পীর্ট শী শশী শশী শা শিব পাস পথ ০০ 

ধাকে অন্বেষণ করিতে গমন করিলেন ॥ ৭৮ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত ক।নস্থানে শ্রীর/ধকে দেখিতে না, 
পাইয়। কাসবাণে থিষ্ন হওত বিষ।দ করিতে লাগিলেন। শতকে টি 
গেপীন্তেও ভ্ীকৃষ্ণের যখন কাম নির্বাছ ন| হইল, ইহ।তেই শ্রীরাধার 
গুণ অনুমঠন করিলাম ॥ ৭৯। ৃ 

আনপ্তর মহা প্রভু কহিলেন, রায় ! আমি যে নিমিত্ত তোলার নিকট. 
অ।লিয়। ছিলামঃ মেই সকল রসবস্থর তত্ব আমর জ্ঞন হইল এবং 
লেব্য ও সাধ্যের,নিণয় জানিতে পারিল।ম, ইছার আগে কিছু শুনিতে 
আমার ইচ্ছা হইছে ॥ ৮০ ॥ ? 

ছে রয় !-কৃষেঃর স্বরূপ এবং শ্রীরধিকার স্বরূপ আমাকে বল,আর 
রণ কে।ন্ তত্ব ও প্রেম কোন্ তত্ব, 'আমার নিকট স্বরূপ বর্ণন কর? 
হে রায়! আমার প্রতি ₹পা করিয়। আম।কে এই তত্ব বল, তোমা, 
ভিন্ন ইহা কাহারও নিরূপণ করিতে শক্তি নাই ॥৮১॥. . 

রায় কহিলেন, আমি ইহ।র কিছুই জানি না, আপনি যাহা বলান 
আমি মেই কথা বলিতেছি। :গুকপক্ষিকে শিক্ষা দিলে সে যেরূপ পাঠ, 
চু | 8. 

০ ১০ 

এ শরসি কুল চা 

ঞ. ৮৪ 



সপ পপ 

শ্রীচেতন্যচরিতাস্বত। [মধ্য । ৮ পরিচ্ছেদ! 
শপ পাপা পপ্পিস্প্পা শি কী পিপিপি পাপপপ্পপিপপশ শী পপপািপাশ৮ শিপ ০৯৮৮৮ শীত পিটিসি শি ীপীপশশীিা পিসি সি 

যেন শুকের পাঠ। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাউ ॥ হয়ে 
প্রেরণ করি জিছ্বায় কছাও'বাধী। কি কহিগে ভাল মন্দ কিছুই না 
জনি ॥ ৮২॥  গ্রভূ কহে ম।য়াবাদী আমি ত লন্যাপী। ভক্তিতত্ নাহি ূ  

জানি মায়াব!দে ত1ণি॥ সব্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্াপ হৈল। কৃষ- র 
ভক্তিতদ্ব কথা তাহারে পুছিল ॥ তেঁহ কহে আমি-নাহি জানি কৃষ্ণকথা। 

1 সবে রামানন্দ জানেন তেঁহ নাহি এখ| 7৮৩ ॥: তোমার স্থানে আইলউ 
| তোথার মহিম। শুনিঞা। তুমি মোরে স্ততি কর. সন্ন্যাসী জ।নিঞ|। 
[কিবা থিএ কিখা শূড ন্যাপী কেনে ন়। যেই কফততাবেত লই গুরঃ 
| ছয়॥ ॥ ৮৪ ॥ 

তথ।ছি পদে ॥ 
কার সস সপ পর পপ পপ ০ পপ ০০7৭ ০০ পট পপি পপ পাপ পারা তি সপ পপ জপ পাপা 

1 করে, আমি তাঁহার ন্যাপ আপনার শিক্ষায় পাঠ কারিতেছি, আপনি 

| সাক্ষাৎ ঈশ্বর, "আপনার এ নাট্য ( ছল) কে বুঝিতে পারে? আঁপনি 
ছদয়ে প্রেরণ করিয়। জিহবায় কথ| বল।ইতেছেন, ফি যে বলিতেছি, 
আমি তাহ।র ভাল মন্দ কিছুই জনি না ॥৮২॥ মা 

_. অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন, অমি ত মায়াবাদী সম্্য।সী, তক্তিতত্ব: 
| কিছু জানি না, কেবল মায়াবাদে ভ।সিতেছি। সার্বব্ভৌমের সঙ্গ করায় 
আঁম।র মন নির্ধাল হইয়াছে, আমি, উহাকে কৃষ্ণভক্তির. তত্বকখ। 
জিজ্ঞাম। করিয়।ছিল!ম, তিনি কহিলেন, আমি কুষ্ণকথা) জানি না) 
কেবলমাত্র রাখানন্দ জানেন, তিনি এস্থানে উপস্থিত নাই ॥ ৮৩. 

তোমার মহিয়! শুনিয়। আমি তোর বিকট আপিয়াছি, তুমি 
আমাকে সন্ধ্যাসী জানিয়া স্তর করিতেছ।" কি ক্রাঙ্ষণ, কি শুড্র কি 
সম্গাণী যেই, হউক ন! কেন, এষ, ব্যক্তি কুষ্ণতত্ববেত! গত গুরু 

এহয়েন ॥ ৮৪] ্ | 
1" এই বিষের গ্রগাণ পঞ্ীপুযাণে ফখা-- 

মা রঙ্গ 

ই 



হধী। ₹ পরি |] ভীডিউসারিতাত | 

. ন শুর্জা ভগবর্ভকান্তেহলি ভাগব্ক্তাতমাঃ। 
: পর্দবারণদু তত খুঁত! যে ন তক্ত! জনার্দিনে | ৮৫॥ 

ধট্কামিপুণে। বাত সউদ্ুবিশীয়দ 

ৃ  আইবতধো গুকুর্দ সাচিত্বগষ! শপে রাঃ 1৮৬ ॥ 

মহাঁকিলগ্রসাতো পি সনদধর্জেতু দীক্ষিতঃ | 

ৃ পহজগাখাগারী ৮ ন ই? স্যাজ বৈধধ! ॥ ৮৭1. 

ৃ বিশ্রক্ষতিয়নৈশ্যাশ গুরধঃ শঙজজশানাঁং | 
নং নিরব 24১ ২০,৮১০ পপপিস্পি পা শী শিশিপিশ পপ তিন ও কাশী শা শিগ তি পপ 7 পিশি তি ও পস্পীিস্পা 2৩ ৯. বধ তি পাপ পপ 

ন শা ইতি। যে জন! অনদনবিষয়ে ভক্ত! ন ভস্তি তে, তে জনা বাসে টা ূ 
] 

) মধো শ্রী ভবঙ্গীতি ॥৮৫॥ 

যটকশ্টেন্তি । ধজলযাজনাগাধীনাপাপনদানব্রীতিগ্র্গাঃ উত্তি নিপুণঃ পারগ! 

ইতি ॥৮১। 

মহাকুলপ্থতেইপীসি ছরিচক্ষিবিপাসটাকারাং | বাঙ্ষগোহপি কস্ট রা 
শি 

শি ৯০৮ পা ৮১ ৯. ৮ ০৩ স্পিন 

ূ 
ৰ 

্ | ভগবস্ট্রক্গণ শুর নেন, ভাইরা ভাগধত সকলের মধ্যে জে, থে 
] কল লোক শ্রীকু্চের পতি ভক্তি করে না, রি বর্পের মধ্যে নি 

ূ রাই শুদ ॥ ৮৫ 
ূ ব্রাঙ্ীণ বট্কর্ন অর্থাং বজন, ঘাঁজন, অধায্নন, অধ্য।পন, দান। , প্রতি 

। গ্রহ । এই ছয় কৃর্ণে পারদর্শী হইলেও তিনি যলি বৈষ্ঠব না ছয়েন, তাক 

ূ হইলে তিনি গুরু হইতে পাঁয়েন লা, স্বপ অর্থাৎ অত্যন্ত হীনর্জাতি. 

ূ চগ্ডালও যী বৈষাব ইয়েন, তীহা! হইলে তিনি সফলের গুরু না | 

পারিবেন 1৮৬ ॥ - 

| এবং ভরা ধ্দ কুল প্রসৃত, সরদঘঞ্জে দীক্িত এবং পহজন্পা। 
ূ ( যেদ) অধ্যয়ন করিধ়। থাকেন, অথচ তিনি যদি বৈধংর না হি টর্ 

হইলেশতিনি স। হইতৈ পারেন না| টি ও বড 

- ব্রা্গণ, হি বৈ জই ভিন জান্তি তিন পক 



৬. 

| জঠৈষ্চরিভানত। ()সধ্য। ৮ গরিচ্ছে 

 শুদ্াশ্চ গুর়বস্তেষাং- -অন়্াপাং কখবতপ্রিয়া: ॥৮৮ 
সন্নযালী বলিয়া মেরে না: কর বঞ্চন।. রাধারফতত্ব কি পূর্ণ কর 

মন ॥৮৯। যদ্যপি রায় প্রেমী মহভাগবতে | তার-মন কৃষ্ণমায়! নারে 
আচ্ছাদিতে॥ শুথ।পি এডুর ইচ্ছা পরম প্রবল। জানি ত্েঁহ রায়ের মন 
হৈল টলমল ॥৯*॥ রায় কহে আমি নট তুমি: সুত্রধার। যেষত নাচাহ 
তৈছে চ।ছি নাচিবার ॥ মোর জিজ্ব।- বীণা যন্ত্রতুমি,বীণাধা তোমার 
মনে যেই তাহা! উঠয়ে উচ্চ/রি ॥ ৯১॥ ইশ্বর পরম[কৃচ স্বয়ং ৬গবান্। 
লর্ধ অবত।রী সর্বকারণ ধান ॥ (অনস্তঃবৈকৃ্ধ আর অনন্ত অবতার। 

ও ৃ 
77াশা্াটিটিটি পরত্যাতোংপি অবৈষণণত্্হি গুরুর্ন ভবভীতি; সর্দরাপবাদং লিখঠি মনছ।কুলেতি । কুলে 

বহি জীতোৎপি ইতি কচিৎ পাঠঃ) অতএবোকং পঞ্চরারে | অটবষঃবোপদিষ্টেন মন্ত্রে 
নিররং ব্রজে। পুনশ্চ বিধিনা-সম্যগ্গ্রাহয়েদ্বৈধঃবাগগ,রোরিতি ॥ ৮৭ ॥ ৮৮। 

স্পা 
সস পা 

আর শৃদ্রঞাঁতি যদি ভগণস্তক্ত [ও পূর্বোক্ত তিন জাতি যদি অবৈধঃব 
| হয়েন, ত।ছ! হইলে শুদ্র এ তিন জাতির গুরু হইতে পরেন ॥ ৮৮ ॥ 

হেয়ামানন্দরায়! তুমি আমাকে সন্গ্যা।লী বলিয়া বঞ্চনা করিও না, 
| ভ্রীরাধাকৃফের তত্ববলিয়া আমার মন পূর্ণকর ॥ ৮৯ । প্র 

| . যদ্দিচ রাঁম।নন্দর।য় ভাগবতের মহু|প্রেমী হয়েনঞএবং কৃষ্ণমায়। মধ্যে 
| মন আচ্ছ।দন কগিতে না পারেন, তথাপি মহ।গ্রভুর.ইচ্ছ। অতিশয় প্রবল 
| রায়ের মন জানিতে মহাপ্রভু উতন্থক হইলেন &-৯০ ॥ 

অনন্তর র।মানন্দরায় কহিলেন, প্রভো!. আমি, নট, আপনি হত 
ধার অ|ম|কে যেরূপ নাচ।ইতেছেন, আমি সেইরূপণনাচিতেছি, আম।র 

জিহ্ব। বীণ।যন্ত্র, অ।র আপনি বীণ|ধারী, আ।ন!র মনে যাহা হয়, তাহাই 
উচ্চারণ করিতেছি ॥ ৯১ | | 

ভীকৃ পরম উর, স্বয়ং ভগবান, » লকল ল.অবতারের কবতারী এবং 
[শিকল কারণের প্রধান। আর অপষ্য: 'নৈরুণ অদষ্থা জ্যতার, ও অসন্থা 



মধ্য । ৮ পরিচ্ছেদ 1] শ্রীতৈতৈষ্ঠচরিতাস্বত | হল 
সই 
ক 

পি শপ ৯৯৬ ক 

তানন্ত ব্রহ্ম ও ইহা ধসার আধার ৪ বা তনু িজনেজনলন । | 

সা্দশ্ব্ধা সর্বশক্তি পর্সারসপূর্ণ ॥ ৯২ ॥. 

 তথাছি ব্রহ্মনংহছিতায়াং প্রথমঃ প্লে।ো যখ। ॥ 

ঈশ্বর? পরম রুমঃ সচ্চিদানস্দবিত্রাহঠ | 

দিক্ুপ্রদর্শনাং। ঈশ্বর: পরম ইন্ডি। কবির তি রুফত্ত তগবান্ স্বযিতি। যন্মাদেব 

ছাঁদ়ক্ কৃষ্ণশবধাতা: শচপ্র।দীশরঃ সর্বানশরিত! "চদিদমুপলঙ্গিকতং | বহুদেগীততমীয়ে শ্রীরুষ্- 

টসাবার্থান্তবেণ । অগবাকর্ষয়েং সর্দ* জগং স্থাবরঞজমং | কালয়াপণ ভ্ভগনাত্যেনায়ং কষ | 

উচ্ানে। ইতি কলয়তি নিয়ময়নি সর্দমিতি কালশলাওঠ। ঘপ্মাদেব ভাদৃগীশ্বরত্ন্দাৎ পরমঃ 

পরা সার্বোংর। সা লক্ষী: এলায়ো মন্মিন । তডুক। শ্রীতাগলতে। রেছে রমাভিনিজিকাম, 

সপ্রচ উতি নায়, জিয়েছজ উনিঙ্গাঘরতেরিতাদি তানাতিশ্ুশুভে ভাঁতির্তুগবান্ 'দেবকী- | 

নত উন্সিচ। প্চগৈবাতে। প্রিযঃ কান্তাঃ কাঙ্গ: পরমপরুদ ইতি । ভপনাক। কো বৈ 

গরমঠ্দনকমিঠি। যন্মীদেন তাদুক পরমন্ত্মাদাদিশ্ ছছকুং ভীদপমে | বাকি জয়সক্- | 

মিতি। টাক! চ দাগিপ।দানাং। আদৌ হরিঃ জীকল ইন্চোযা। একাদিজশ তু । পক্ষমূদ, 

ভমাঁদা' রুষ্ণস'জ্ঞং নভান্মিউতি। নচৈতদাদিতং তসাতাবপেক্ষং | বিত্বনাদিনবিপাতে 

অ।দির্পা ভতাুশং। তাাপনাগ । একা বশী সর্ার্গঃ কুষণ ঈডা ইজ মিস্ধে] নিত্যান।- 

মিতি । বশ্বাতদব কাদশক্য়াদিন্প্মাৎ সর্বাক।রণকারণং মহত্তরষ্ট! পুকষপাগি কারণং ॥ পাচ 

জীদশমে। বগা ংশংশা'শভাঁগেনেতি । টীকা চ। যসা'শঃং পুরুষস্থলাংশো মায়া তসাংশ| 

গুণ! ছেষ।ং ভ।গেন পরমাণু রলেশেন বিশে।ংপাদয়ো ভনস্থি সঙ্গিগানন্দবিপ্রহ ইতি। 

সচ্চিদাননদলক্ষণো ফে। বিগ্রহন্তদ্ধপ ই্তার্থঃ | কতাপনীয়হয়নীর্বঘধোঃ সন্ধিলানন্দরপায় কুষচায়।- 

র্িঃকারিণ ইতি। অঙ্গাণ্ডে। নম্বজজনানন্দী সঙ্চিদানল্বিগ্রাহ ইন্ডি। ভুদেক্সমস্য তথা 

লগণ স্ীকষ্চরপপন়্ে সিদ্ধ চোডলীলাভিনিবিষ্টন্দেন কচিৎ বৃ্ীশ্রত' কচিফেদাবিজ্দরখ 
সস এ কপ... পপ পাপ 

্রহ্ম। শু এই দকলের আ।ধার স্বরূপ । ব্রজেন্্রনন্দন সচ্চিদানঙ্জছতনূ অর্থাৎ 

নিত্য, জ্ঞান ও আনপ্দমগ বিরহ, তিনি সকল এরর, সমুদয় শক্তি, ও 
সমস্ত রগে পরিপূর্ণ ॥ ৯২... রর 

... এই বিষয়ের প্রমাণ ষযংহিতার ১ শ্লোকে রখ ॥. 
সং চিৎ আনন্দ সব্প পরষেশবর গ্রীণ, তিমি অনাদি একং লক- | - 



৯৮ পাপ পা 

॥ 

7 এক্গরাছির।দিগেবিদ্দঃ পর্লাক1রধকারণং ॥ ৯৩৭ 
বৃন্দাবনে অগ্রাকৃত নধীনমদন | ক।যগযতী কামৰীকে হাল উপ!নন। 

পুরুষ যেবিং কিব। স্যার রঙ্গন | সর্বচিত।রর্ঘক সাক্ষান্মশ্বাথমদন |৯৪। 
,. কারি শ্রীমন্ত।গবতে ১৭ ক্ষন্ধে ৩২ অধ্যায়ে ২ শ্লোক ॥ 

ঃ 
্ 

| $ তাদামাবিরতুচ্ছো রিঃ স্ময়মানমুখাদ্বুজঃ | 
05789738588 িউিউিভি ররর রিহ রা রা 

1 দৃর্শাতে। বা বাদে ভীন ত২) ভীক়ক ককফসথ ঘুষ ধাবনি ফরগ্রাজাণা ব'পদছদলপজ পবর্ধ বর্ষ 
গোবিন্ন গোপিষনি তারজভূতা গীত তীর্ঘঅধশধণমঙ্গ ল গাছি ভূতান্। ইতি চিন্তাযগিয্ি ছি 

1 পাধিদমাধিপু্কষিভ্যাদি | দশমে'গোবিন্দাভিবেকারন্তে দুর্রিবাকাং। স্ব গইন্্। থা 
| তীবৎ পরমগোলোকাবতীরণানাং ভাগাং গবেজুত্বমিতি । তাপনীধু চ বঙ্গণা তর্দীয়শেব 

রি শ্বেনারাধমং প্রকাশিতং। গোষিদাং সঙ্চিদ।লন্মবিণাহমি হাদি ॥ ৯৩॥ 
০ শীপিপপস্পসপপাী 

সস আসা ০ & ০ - পা ও পপ ০৮ পানা | শী লী, পাপী পিপাসা ০ শিশিও 

£ বের জি, গোবিন্দ, ৪ সুমস্ত কারণের কারণ ভুয়েন ॥ ৯০ ॥ 
1 _ মিনি রন্দাররে অগ্রাকুত % নবীন মপনন্থরূপ, কামগায়ত্রী ও কাম- 
বীজে ভীহ!র 'উপামনা,হয়। ত্বগতে যত পুরু, স্ত্রী, স্থাবর ও জঙগম 
: আছে, তৎসয়পয়ের চিত্ত যে প্রকৃত কন্দর্প আকর্ষণ.করে, তিনি 
1 | হ্থাছারও, মনকে মথর করেন | ৯৪॥. 

. এই বিষয়ের গ্রয়াণ বীমন্তাগবতে ২ স্বন্ধে ৩২ অধ্যায়ে ২ শ্লেকে 
: , পরীক্ষিতের প্রতি শ্ীকদেবের বাকা যথ! ॥ 

| প্লোদীদিগের উদ্ভা রোদন শ্রাবণ রুরত ভগব|ন্ শৌগিও বনয়!লায় 
নত হুয়া আম্মি তরদনে উাঞদিের মমক্ষে এরুপ জবি হই(লন 

পচা, 
সী পিপি শী পন শসপপা ২০৪ ৩৮০০ 5 

৬ ০ ৪ 

*$ গাসামাবি ওই ছকে টাকা মধালীলার ২৭৩ পৃষ্ঠায় আছে। 7 
রে : হযে কয সেন, ছকে ঝা সন, রুদ্ধ, ইল্সি সুদান লগ, 
তর মনুকে 8১৪৪ কারনুসুলাবুন. যেন জ্পাকুত রদূন, তিনি পরাকত মদন: 
ক যোহি ধরেজ, ভুতক়াং বৃন্দাবনে প্র1কত মদনের অধিকাং নাই।, এজন্য জেন 

ৃ ূ শন্গনকে নুন মদন বলিয়া উল্লেখ কর! হইল। কামরায় ও (কামবীলখারা। তাহার উপ, 
এ, সন হয়। কামান শ্রী 14 কমিপীরীসকীনধার খি্হে: দুধ স্বী তয্লোংনগ 
2০০ জি তে ইত ভি চিত) 1. ৯1১10: ন্ট 2 1 রা 

1 [০ মে পি এ লা ॥ পা 



মধা। টি 1] ভটৈতন্মচরিকামত। ০৯১ 
রা 

দা 

 শীতামরধকঃআশী মাক্ষাশ্ম্বখমন্মথ ॥ ৮৫৪... 
নান! ভক্তে নানামত রসামৃত হয়। গেই লব রসামৃতের বিষ ৮ 

আশ্রগ ॥ ৯৬॥ 

তথাহি জ্ীতক্তিরসা মৃতপিক্ধো পৃরধ্ষ বিভা গে শকতিগমপ্যিহরর্যাং 

১ শ্লেরকে ভ্রীপগোম্বামিবাক্যং যথ। ॥ 

আখিলরদা মৃতদুষ্ঠিঃ গ্রস্থমররুচিরুদ্ধ তারকাপালিঃ। 

 ছুর্সঙ্গমন্াাং। আগলেতি। বিধু: শ্রীল জয়ঠি সার্ক ২কর্ষেণ বর্থাতে |: কালি ্  

শ্রবংসলাঞ্ছন ইতি সামানান্তগবদীবির্ভবপর্ধা।য়। তথাপি বিধুনোতি খুনি লর্ধচখং 

অতিক্রামতি সর্দঞ্চেতি। বদ্ধ, বিদধাতি বারো সর্ধং শুখং সর্মঞ্চেতি নিযক্কে; পর্ধ/বসাষে 

বিচার্ষ,মাণে হঁত্রব বিশ্রান্তেঃ আঅন্থরাণামপি মুক্িগ্রদত্তেন শ্ববৈ $বাতিকান্তসর্বদেদ পল্পমা, | 

পুর্বন্বপ্রেসসহ। হুখপর্বাস্তম্থথবিত্তারকত্েন স্বমং ভগবন্ধেন € তটসাব প্রগিদ্ধেং। 'খাঙঞব 

অমরেণাপি ভংপ্রীধানোনৈব তানি নামানি প্রোক্জানি। বন্থুদেবোৎসা জনকাভ্যা্টাজ১। 

এদেশ সর্ধ্ং জয়তার্থেন স্পন্টীকতং | সর্কো২কর্ষেণ বুত্তিনণম তত্তদেবিতি। অতএন প্রাটা- 

সময়মানদৃষ্ট।| ঘ। লোকস্য। গ্রশ্থীতিঃ সাঃ নির।সকো বর্তয।নগয়েগঃ । তখাত প্রন্থাখানি | 

বিয়রথকুটু ইতাদৌ। যমিছ নিরীক্ষা হত গঠাঃ স্বয্লপঙ্গিতি। গ্বয়ন্থলামা।তিপরজ্জাধীপঃ 
্ব।রাজালক্াপ্রমমন্তকষাগ: | বলিং হরস্তিশ্চিরলোকপাঁলৈ: কিশ্বীটকোটাড়ি গপণদরীতঠঃলী 

[ইতি । যসা।ননং মকরকুশুলচাককর্ণত্রাৎকপোলম্ষ্ঈগং স্থৃধিলাসহাসং। মিষ্োো1ংলখং 
ততৃপুদৃশিতিঃ পিবস্তো| নার্ষো! নরাণ্চ মৃপিভাঃ কুপিত। নিঘেশ্চোডি । বা সাজ তে লগা ৷ 
সৃতচবধুপী তদন্মে ভিত চরিত চলেজিলে।কযাং। বৈগোঁকাসৌভগধিঘর নিত্ীগা টং] 

যে, দেখিবামাত্র বোধ হইল, ইনি জগশ্মেহন কামদেবেরও মনে মধ, 
| উদ্ভুত: কাম অর্থ।ৎ কাঁমেরও সাক্ষাৎ মোহ জনক ॥ ৯৫॥ 
নানা ভক্কে নানা গ্রকার রসাম্বত হয়, সেই সকল রগামুতের বিষয়, রা 

[অর্থাৎ শরীক আতয়ন্বরপ ॥ ৯৬ ॥ 
এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসাম্বতপিষ্ধুর পূর্বববিভাগে ১ ভক্তি লামান্য 

7”. লৈহ়ীর প্রথমল্লোকে শ্রীজপন্োত্বামির বাক্য যথা ॥ ১৩7: 
|. স্ধাহায় শরয়াশন্দ বূর্ঠি শান্ত, দাদ্য। দখ্য, বাৎসল্য, মধুর, ছোট, 

করুণ, রৌদ্র, বীর, ওয়ানক, অদ্ভুত 19 নীতা, খই ছাদ ক্স্রে গর! ৃ 



[বিবিধ শ্রীচততন্যগরিতাগুত | [মধ্য। ৮ পরিচ্ছেদ । | 

সপ শপ পিস ৯ সস আপস পিপি পপ” পি অপ শ 

কলিতপ্য মাললিতে। রাণ। 'পেরান্ বিধরজরতি |: | ৯৭ ॥ 
4? 

২ ০ পা পা ৯৮ পর 
সস 

সা ্পপজপ্কস- প্প পাপানিীপিপাপাা লা (৮ ০ 

যণেগ।দ্বিজদ্রমমূগ|ঃ পুলকান। বিন যত লীলৌপয়িকং শ্বযোঁগমায়।বলং দর্শয়তা | 

গৃহীতং। বিশ্মঠানং স্বলা চ সৌভগ্ঠর্ধঃ পর' পদং ভূষণভূষণাল মিতি। এতে চংশকল।; পুংসঃ 
কষত্ব ভগবান হয়মিতি। জমতি জননিব।সে! দেবকীজন্মবাদ ইন্ভাদি শ্রীভাগবতে॥ অথ 

ততদুংকর্ষহ্তু! স্বরূপলগ্ষণমাহ। অথিল!; রসাঃ বক্ষাম।ণ।; শাস্তাদা: দ্বাদশ রস।ং যন্থিন্ 

তাদপদমতং পরগানন্দ এন মূষ্ির্ধগা সং। আননামুর্তিমূপ গুহেতি। স্বযোব নিতান্ুখবোধ- 
তনাধনন্ত ইতি মল্স/নামশনিরিতাদি শ্রীভাগণচাং। তল্মাৎ রচ এব পরো দেবস্তং ধ্া।য়েং 
তং হসগেদিতি উগোপালছাপনীতান্ড। তবাপি রলবিশেষবিশিষ্টপরিকরবৈশিষ্ট্যেন আবি, 
ভাবউবর্শি্ট্যং দুশাতে | অহএবাদিরসবিশেষবিশিষ্টসম্বন্ধেন লিচরাং॥ তথ| গে।পান্তপঃ ফি 
মদদ যণমুষা রূপ" ল।বণ।গ|রণগমোর্ধামননাগিদ্ধং | দুগ্ভিঃ পিবস্ত।/মুমবাডিনবং ছয়াপমে- 

| কান্তজাম যশসঃ শ্রিগ এ্বরসে।ভি | বৈলে!কালক্পোকগদং বগুদধদিতা|দি। তত্রাতিশুপুতে 

1 ও।ভিরিক্যার্দি প্রীকগবতে। তান গোপীমু মুখ দশ ভবিষোত্তরে জয়গ্ে। ,গোপালী 

পালি ধন্য] বিখাথ।না ধনিতিক || র|পানুরাধা সোমা] তারক! দশমী তথেতি। বিশ।খা 

ধান।নিহি;কঠি পাঠান্তর'। তথেতি দখমাপি তারক! নায়ে বেতার্থঃ। দশমীতোকং নাম 

ব।। স্বান্দেএাহল।দনংছিচার়াং। ারকানাস্মোচ ॥ ললিতোব।চেতাদৌ মুখাাস্বইস্থ পুরে" 

স।ভো]ংন। ললিচা শামল! শৈব্ গন্স। ভদ্রাস্চ শরয়স্তে। পূর্বোক্ত রাধা ধনা। বিশা- 

খান. তদতভি্রহা তরাপি যুখামুখ।ভিকতরোন্তরং নৈশিষ্ট্যং দর্শম়িতুমবরমুখ্যে দ্বে তাঁব 

| শলিকৃধা তাভ।াং বৈশিষ্টামাহ গ্রহ্থনরেতি। গ্রন্থমরাভিং এরনরণশীলাভি: রুচিভিঃ কান্তিভিঃ 

শ ফ্ছে ন্বীযিচে তারকাঁগ।লী ধেন প:1 পলিকেতি স'জ়াং কন্বিধ।নাং। পালীতি দীর্ঘ" 

চঙ্জাৎপি ক দৃশাতে। ষগ মপামমুখা ছামাহ কলিতে আম্মসাতকতে শাম! শ্যামল| 

লতা 9:ঘ। ম:। অথ পরমমুখায়। আহ। রধায়া: গ্রেয়ান্ অন্দিশয়েন পরীতিকর্ত। ই, 

প1জজ! লী গ কির: ক ইতি কণ্রকায়নিধেঃ | অতএষ অসয। এবাদাধারণামালোকা পূর্্ঘবদ- 
এ ৩৬৯০ ০ আপ পপ তা -. পসরা জা পপ পা ০ আপ 

স্বরূপ, তা নর. প্রসরণখল কান্তিদ্বার| তারক! ও পালিনান্রী গেপিকা় 

বশীভৃত'হইয়াছেন এবং. যিলি শ্যাম্য। ও. ললিত্তাকে আত্মন।ৎ করিয়।- 

ই জী জয়বুক্ত হউন ৯৭॥ 
. ছেন, ভ্রীরাধার গতিশ শীতিকর্ত। সসত্ত ছুঃপনাশন, নিগিল-হুখপ্রদ | 



ছি. 

মধ্য । ৮ পরিচ্ছেদ। ] শ্রীচৈতন্যচরিত। মৃত । 

উং হি ॥ ৯৭-৪- 

০০ .......১:::25525522352 25 ভিন 

এগ 

ুপ্ান্বেনাপি নেয়ং নির্দি্া। অতনুসা1এহ প্রধান: পচে তিক মাহ।তে। উত্তরথণ্ডে তং 

কুশুগ্রসঙগে | বখ।ুরাধ! প্রিস্কা বিফোতসা; কুত্তং প্রিযং শখ সর্বগ।পীধু দৈৰৈক। বিষ্চে।- 

রত্তা্তবন্পড,। অগ্তএব,মাৎলো শক্তিত্পাধায়ণোন আঅভিন্ন্ঠয়া গণনাহ।দপি তসা এব বৃন্দা' 

ধনে প্রাধানা।ভি প্রায়েণাহ। ককিলী তারবত্যান্ত রাধ। বৃন্দাধনে বপে। ইতি তথা বৃছ" 

দেগী হমীয়েরুতস)। এব মন্ত্রকথখনে | দেবী রুষঃমী:প্রে(&1 রাধিকা পয়দেবতা। সর্দলক্দরীময়ী 

সর্নাকান্তিঃ হশ্মেহিনী পরা ইতি । খক্পরিশিষ্টশুতাবপি। রাধয়া মাধবে! দেবো মাধবেনৈৰ 

রাধিক। ৷ বিভ্রাজতে জনেদ্ষিতি । অহএবাছু: অনয়।রাদিতে। নুনমি তা।দি। অগণশ্লেষার্ঘবাখা। | 

তৈব গ্লেষেণোপম।ং হু€য়ন্ ওয়ার্বিশেষং পুষ্ণাতি। সর্কলৌকিকালৌকিকাভীতেপি রর 

তন্দিন লৌকিকার্থবিশেযোপমান্থারা লোকানাং বুদ্ধিপ্রবেশ: সাংদিস্তি কেন।প্যংশেন উপ- 

মেয়ং। সর্বতমন্তাপজছৃঃখশমকক্থেন সর্বানুখঞাদস্তেণ চ তত্র পৃর্ববন্লিকক্ষিপর্ধ্যবলানে ব্চার্ধা 

মাণে রাকাপতেয়েৰ বিধুদ্ধং মুখ্যং পর্য।বসা ঠীতি সর্ধগ; থাছাবাৎ পূর্ণস্বাংশেন চ এবং কুর্ঘ- 

দীনাং গ্াপশপনগাদিংনান্ভীতি নেপিমানযে।গাতা। ততো বিধুঃ সর্দি? উৎকর্ষেণ বর্তত 

ইতি লতাতে। বর্তগীনগ্রয়োগাংশত্ত গুতিগতুরামেব তত্তজপতয়ার হতে | এর্কং বিখেষো 

সামাং দর্শয়িত্ব] বিশেহপেইপিস।দাং দর্শন অধিলেতা।দিতি| অন্ধল অথণ্ড: রস; 

আন্কাগো হত তাদৃশমমৃ্ং পীষৃধং তদাকিকৈব মৃততির্মগুলং যা। অম শখ্ষেন সাদ!ং রস. 

নীযন্বাংশেনার্েনাপি যোঁজাং। তথ। গ্রান্থদযাতিঃ কাস্তিভিঃ রুদ্ধা আঘৃহ তাত্ক৭ং পালিঃ 

শ্রেণিঃ বেন । ইঠি পুর্ববৎ মিজকাস্তিবলীকতকান্তিমঠীগপবিক্ব।জমানস্বাংণেনখপি জ্রং। 

কলিতগুরীককতং শ্যামায়াঃ রাত্রে ললিতং বিলালে। যেন ইতি রাজিবিল।সিন্বনাপি জেরং | 

তথ1 শসা তু গুগগুলৌ । অপ্রশৃষঠাঙগনায়াঞ তথ! সোঁগলতৌবধো। জিবৃ। শ।রিক! গুঞ্া। 

নিশা কুষ্কাগপ্রিংগুঘিতি বিশ্বগ্রকাশীং। তথা রাধায়াং বিশাখ।লা।ং তার।য়।ং প্রেজান্ | 

অধিকপ্রীতিম।ন্ 15খুতুয়াজপূর্ণিষাযাং ভদমুগ।মিত্বাৎ ইতি তদস্ুগতিনএসাধ্যত্থবৈভরবিক্ঞ' 

ঘা*শেনাপি উপমানসা চৈষ্তানি,বিশেষণ।মাৎকর্ষবাচকা দি হুযাহেস্তাদৃশসৃষ্ঠিতাভ।বাৎ তারা- 

নাশনক্রিরখ্েন তৎলাহিত্যশে ভিন্বাভাবাং নুখবিনেষকরর।মিবিলাসাভাবাং তাদৃশবিজঞ হান- 

তিব্যক্েশ্চেতি। নিদ্ধান্থরসভাবানাং ধ্বন্যলঙ্কারয়।রপি। অনন্তথাং স্ষ)টত্বাচ্চ বাজাতে 

ছু্গমন্ত্িহ। লিখনং সর্বামেবাশিনলাশক্কানাশগর্ভিতং। বৃথেন্বা শঙ্কর! তত্র নীবধো্মবুদ্গিভিঃ । | 

সরা, স্বারপ্যাৎ, কতিচিৎ পাঠান্ত যে ময়! তাজা; | নাজ।নিষং চিন্তা, চিন্তাং হেবা ছতী- 
টি করিও :2554 
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জীগৈতন্যচরিষ্ঠার্ত। [মধ্য । ৮ পরিচ্ছেস 

মারার রারারারাররাররানাররারেরা রহিত 
 শৃষ্গার রলর।সমযমূর্তিধর | অতএব আর্মপর্ধ্যস্ত র্ববচিত্তহর ॥ ৯৮। 

তথা, গী্ি গে বিন্দে: সামোদদামেদর নামক 
১ সর্গে ১ শ্লোকে যথা] 

বিশেষামন্ুযঙীলেন জনঞ্জম।পন্দমিপ্দীবর- 

শ্রেণীশ/। মলকো!ষটৈরুণনয়ঙ্গৈরনঙ্গে।ৎসবং | 
্চ্ছ্দং ব্জহ্রীতিরভিঃ শতাঙগম।লি্গিতঃ 

টি 

বাঁপযোধিবা। । গথ গীতার্থং প্লে।কেন বিশদযন্তী প্ানীপথাত মি | হে- হ্সথি 
অরধৌ বসকে যুখো হরিঃ জীড়তি কিং কুর্ধদন্.. বিশেষ। সর্কগেপীনাং জনান!মন্গরঞ্চনেন 

| ৫ঘাং শ্ব্বাই।ভিরিজ্যসদাম প্রীনেন।নন্দং জনয়ন্।: পুনঃ কিং কুর্বন্ অঙ্গৈরমঙ্নোংসবযাঁধি- 
| ফোন প্রাপয়ন। কীদশৈ১ দীলকমলপ্রেনীতো্পি শামলক।মলৈ;। ইন্দীবরশন্দেন শীহলত্বং 

৷ ধজনীগ/কন নবগবানমা মন্্ং শযাঘলপদেন জক্ষর্ং কে।মলশকেন'সুকুমারত্বঞ্চ সচিতং। নঙগ 
শধিক্ষোটিন্ছোংদং রস! ম।ক্কসা।জুরাগে তস্যাপি নায়িকা হুরাগমবসরেণ কথং তছদয়ঃ সাদত 
! আহ অজগদরীজিরালিদিতঃ আলিসনহুরঞনেল।মূ রঞ্জিত ইভাথঃ।. এতেণান্যোন্যান্থরঞ্জন- 
মাতরঙাংলধটাগফাতর। গ্রেদবিপাকোগগতিপ্রেমরমাবির্ভাবেন ারুরমন্তিরস্কত ইতি স্চিতং 

ছি সেপগাপত্িঃ সাত ন হবচ্ছদাং ধখ। সাধ! কাপদেশক্রিযান।মসক্কোচাদিত্যর9৫থঃ। তথাপি 
গা সাং গন সাং ম জভি৪) সর্বরটজরিতার্থ। তথাগালানাং দিশ্ব(ত্রতানা তেন 
8 রাহ নন্থবলেকানং সমধানং কখং অ]তত্রাহ 

চুজ্জেত নাকে .রমরাজ) গীকুষ। তংস্বরূপ মুদ্তি ধারণ করিয়াছেন, 
| জা ভিমি আত্পর্ধ/ তত সকলের চিত হরণ কনেন ॥:৯৮ ॥ 

এই বিষয়ের পরমা গীতগোধিলের ১ স্গোর শেষে 
১ প্লোকৈ ভ্রীঞাদেবের বাক্য যথা 

|. €হ বখি। বিশ্বস্থিত-সমস্তজনের অনুঞ্জন, অর্থাৎ, সব স্ব বাঞ্ছাতিরিক্ত 
1 রসদানয়ণ জীগরদ্ব।র। অন্ন উৎথ/দনপুর্বাক ইল্লীররবিহিস্থি শ্যম[ল- 
| সঙছে ক্র্পোসব উদ্ভাষন করত স্বচ্ন্দরূপে ব্রজদ্দনীগণ কক 
| সর্বতোভাবে প্রত্যঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া সাক্ষাৎ মূর্তিদান্ শৃঙ্গ।র রমের 
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মধ্য । ৮ পরিচ্ছেদ |] গ্রীচৈতন্যচরিতাস্থত | 

শূঙ্গারং. সি ুর্তিম।নিব মধো মুঙ্ধো হয়িং জীড়তি ॥ ৯৯ ॥ 

| লক্ষীকান্ত আদি আবতারের হরে মন। 

র তথ।হি প্রীমন্তাগবতে ১০ ক্কন্ধে ৮৯ অধ্যায়ে ৩২. শ্লোকে 

ূ গ্রীকৃষ্ণার্ভুনে। প্রতি ভূমপুরুষবাক্যং ॥ 

দ্বিজতাজ] মে ঘুখযোদি ক্ষণ ময়ৌপনীত! তুবি ধর্মাপপয়ে। 
- টি তর পা 

পপ শি পিপি পিসি পতি পিপি 77 

শৃঙ্গাররসো মুর্তিমানিতাহমুংপ্রেক্ষে যত: দোইপোক এব বিশ্বমঙ্রঞজাজাননতি ॥ ॥৯৯॥ 

|. ভাবারদীপিকায়াং। ১* 1৮৭ ৩২ । মে কলাবতীর্ণ।বিতি মন্বোধনং। শীগ্তং মে অস্ি 

 সকাশং ইডং আগচ্ছতং । কুষ্ঃসন্র্ডে । দ্বিজাখখকেতি | যুবয়োযু'বাং দিছৃক্ষুণ। ময়া দ্বিজপুজ। 

1 মে ময়! ভূবি ধায্সি উপনীতা আ।নীভাং। ইত্তোকং বাঁক্যং। বাক্যান্তরম।হ। হে রশ গুপয়ে 

 কলাবতীণোঁ কলা অংশাঃ তান্,ক্ৰীবতীপৌঁ। মধাপদলোপী সমাস: । কলায়!মংশলক্ষণে 

মারিক গ্রপঞ্চেহবতীণোঁবা। পাদোহস্য বিশ্বা ভৃতানীতি শ্রুতে১। ভয় পুনযপি, অবশিষ্ঠান্ 

ূ অবনের্ভরাশ্ুবান্ হত্বা মে মম অস্থি সমীপায় সমীপমাগময়িতুং যুশাং ত্বরয়েতং ুরয়তং | অন | 

প্রস্থাপা তানমোচয়মিতার্থ: | হ্তানাং মু গসিদধেঃ  মষ্্াকালপুরজ্যোতিরেব মুক্তণঃ গ্রবি | 

| শর্ধীতি। ব্রঙ্মভেজোমজ' দিধাং মহাদদদৃষ্টানসি। অহং স ভরতস্রেষ্ঠ মন্তেজন্তৎ সনাতনং। 
প্ররতিং স| মম পর। বাক্তাবাক্ত। সনাতনী | তং গ্রবিশা ভবস্থীহ মুক্তা যোগবিছুত্বম| ইতি ্ 

| হরিবংশে অঙ্জুনং গ্রতিস্ীভগবদুজেশ্চ। রয়ে হমিতি প্রার্থনায়াং লোটি রূপং অস্তীত্' | 

জট ৃ 
] 

ূ 

স্পা শিস পপি পপি 
-৮পপ্পসপপপা পপি, আক্পাাপপীশ শশী শীট পাতি পপ পিপস্পী পিপি এস ০ _ সা স্পা শি শিশপপীশিকীস্পিশিপ। পি ৩ পাপী - শপ 

। ন্যয় প্রীকষ্ণ মুগ্ধ হওত বগস্ত খডুতে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ৯৯ ॥ 

শ্রীরুষখ লক্ষমীকান্ত (নারায়ণ) প্রসৃতি অবত!রগণের মন হরণ. 

৷ করেন। 
ৃ এই বিষয়ের গুমাণ জ্ীমন্ভাগবতের ১০ স্থান ৮৯ অধ্য।ষের 

৩২ শ্লোকে শ্রীকৃধঃ ও অজ্জুনের প্রতি ভূমা- 

পুরুষের বাকা যথ| ॥ ূ | 

ভূম। পুরুষ কহিলেন, হে নরনারায়ণ! আপনাদের ছুই জনকে | 

দেখিব।র নিমিত্ত এই দ্বিজ্রবলিকগণকে আগি এখমে আনয়ন করি-। 

নীরা 
৩] 



চি । 
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1 

| 

"ক্াততীদেরামলন হস্বেৎ তুযন্বরফেতদস্তি মে ১০০ 
ল্গমী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ 

তথাছি প্রীযসভাগবতে ১০ স্বন্ষে ১৬ অধ্যায়ে ৩২ ঞে্পোকে 

আকুষং প্রতি নাগপত্বীবচনং ॥ 

বায়াচ্চতুর্থ।। লুক. চতুর্থী চ এধোভ্যো ব্রগতীতিবং করিয়া্র্থাপপদসা চ কর্ধণি স্থানিন ইতি 

শ্বরণা কটং বা প্র্থাপয়েতিবছু জয়োরেকে নৈব কর্শরান্বর। গসন্ধ এব। অূর্থান্থরে, তু. 

ননতবতেকপদদে পদচ্ছেন। কীয় কল্পযেত। তখ।ওংগা বাদিত মিয়া গচ্ছিত নং | 

ঙ্গাতে। ভ্মাদেষ এবাথ; ম্পঠগকষ্ঠে ভবতি। তথা, পূর্ণকাঘ।বাপি যুধাং নরনারয়ণা বৃষ 

ধর্শমাচয়তাং স্থিত খতো লোকসংগ্রহমিহ্যসা ন কেবলমতজুপেটৈ ধুবাং লোকহিসকায় 
্রযু্ৌ অপি তু বৈসভবাস্বরেপাপীতি স্তৌতি পুর্ণেতি। বয়ং তগবন্ধেন তংলখাত্বেন চ খায়, 

র্দাবতারাধতারিত্রেটাবপি পুর্ুক|মাবপি স্থিত্ে গ্করক্ষণায় লোকে বু তরদর্দহাচারহেতু: 
ফধনর়/চরতাং কুর্বতাং মধ্ো যুবাং নরনারায়পাবৃষী ইত্যনয়োর্লাংশদ্বেন বিভৃতিবানর্দেশ: |, 

উ্ফৈফাদপে প্রীভগবতা বিভ্ৃতিকধন এব। নারায়ণে। মুনীনাঞ্চেতি ধার্গিকমৌলিত্বা ছি: 

ু্াথমবপাদেযাথ ইতযত এব ময়" তথা ব্যবসিতমিতি তাঁবঃ। তথাচ হরিবংশে শীষ 
বাকা | মদর্শমাখং তে বাল! হৃতান্তেন'মহাত্মনা। বিগ্রার্থমেষাতে কষ! নাগন্ছেদূন।থেতি, 

ছ। ইডি | অস্রাচরতমিতার্থে আচরহামিতি গ্রসিদ্ধমিতাতস্চ তথ! নঙ্গাখাাতৃং। তশ্বাম্মহ! 

কালতোৎপি জীফসোবাধিকাং সিদ্ধং।. দর্শরিষতে চেদং মৃত্াজযতনতগ্রকরণেন। তে 
তন্মহিমাচুরূপমেবোক্কং । নিশাষা টৈষবং ধাম পার্খং পক্সমবিন্মিতঃ। যৎকিঞ্চিৎ পৌরুফং 
পুংস1ং মেনে র্জাদুভাবিতমিতি। অন্থ মমাকালাগুাবিওিতি মোক: ॥১** | 

পপ টি শিস 

| ছি, এক্ষণে আপনাপিগকে প্রত্যর্পণ করিলাম, আপনারা পৃথিবীর | 
তারহয়ণ রূপ অস্থরবধের নিষিত অংশকলা সহিত, অথবা অংশকলাতে 

( মারিক প্রপঞ্চে ) অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব তাহা সম্পন্ন করিয়া 
শীত আমার নিকট আগষধন করুন ॥ ১০*॥ 

এবং শ্রীকৃষ্ণ লক্ষী প্রসৃতি স্্ীপ্থঘক আকর্ষণ করেন। 
এই বিধয়ের প্রমাণ দশমস্বন্ধের ১৬ অধ্যায়ে ৩২ প্লকে 

জীকুয়ের প্রতি নাগগত্থীদিগের বাকা যখাঁ_ | 
] 

শত 



গধ্য। ৮ পরিচ্ছেদ । 1 জরীচৈতগ্ঘচরিতায়ত । 

খেই ন দে বি ওজনের 
পরিপাটি ৮৯ আপা পল পাশপাশি পপ পিস 

৫ 

ভাবাধদীপিকার়াং। ১০1 ১৬।৩২। নতপ আদ্দিনিমিত্ত এব তাগো: কিন্ৃচিগ্তাং 
তব কুপাঁবৈভবমিত।া্ঃ কল্যানুভাব ইতি। ভপ আমিনা অক্ধানয়োহপি হস্যাঃ প্রিয় গরসাঘ- 

মিচ্ছস্তি। স! প্রীললনাপি শ্রীরেব ললন। উত্তঙ্া স্রী বসা খাঙ্থিস্পর্শাবিকাগসা বাঞ্গা তপ | 

আদ্চরৎ অল সর্পপা সকিং কৃত ইতি কে। বেডীতার্ধ। তোবখাং। তব জ্ীগোধুলেখর, | 

রূপস্যাজিবিরেপুনাং স্পর্শঃ। তঞ্জাধিকার: অস্যাপরাধিনঃ ফালিয়সয ফতমস্য কারপস্যানুতব।, 

ফণং তন্ন বিশ্পঃ। তত্র হেতুর্বদিতি। তাদৃশ হপআনিপ্রসাদয। প্ীরপি লন! খরম্ুকো'ম- 
লাপি বন্ধ কামান্ তস্িধপরমধবসঙ্গমর়তততোগান্ বিহার ধৃতরতা বনধনিয়দা সতী 

শপআচরদেব নহু তা গ্রাপেতার্থঃ। গ্রাপ্ী সত্যাং কস্যাহুঙাবোহসা ন দেব বিশ্ষহে 

ইতি নোচাতেতি ভাঁবঃ। তচ্চ যুক্তমেবেতি সম্োধয়ন্ত্ি | গেব হে অভুতানজমহিয়া খেত, 
মানেতি। এতছুক্তং ভবতি। শ্রীরিরং বৈকুঠশ্বযাদিগ্রেয়সীদ্প! নতু গোপনাদারূপা ক্নেখা- 
রূপ। চ। গোপোংস্তরেণ তৃজয়োরপি যংস্পৃহ। শ্রীরিতি তহুকেত্স্দিয়ে পর্ধবসালাৎ। গন, |. 
সবর্ণরেখারূপেণ তত্বামবক্ষোভাগে স্থিতত্বাচ্চ। তপোহত্র স্্ীত্বাৎ স্বপত্যারাধনং অতএব পুর্ব 
উতরষ্টবং শ্রীকঞ্চস্য তেন সট্হকাম্থাজ।ন।শুথ!পি সৌনর্ধযাদি বৈশিষ্টেন লোভ কিলেযাভাঙা- | 

্ষ্চ বৃক্তমিতি | শীতেন সর্বাসাং তাসাদৈকাত্মো,সতাপান্যতমায়! অভিজাঃ প্াহর্ত। ববিতে, 

দেশাভিমানভেদাঁং বথ। বৈকুঠনাথা দিসঙ্গি নীঘপি তত্তল্ীযু সীঙাদীনাং উয়ামবিরহাদ্যং 
শ্রনন5 ইতি । তলসাশ্চ তপ জাঙ্ছগিনা ভ্রিকালমপ্রাপ্তিরের বিবক্ষিত। অগ্রান্তিক! রণ 

গোপীবহদননাস্বাভাব এবেতি চ। ব্গপি ত।সাং পরমতত্তাবামাং সঙ্গ এব পবন বনায়- | 

মুনাবান এব্চ হে উরি তথাপি স্বঃ€্নানদাৎ তন্বাসলাচ ততজং স্পর্শহয়বেন কলক্দাগুঃপাত! . 

নাগপত্ধীরা কছিলেন, ছে ভগরন্। ব্রহ্মাদি দেবগণও তপগ্যাদি 
বারা যে প্র ( লক্ষীর ) প্রসমতা ্ রার্থন করেন, যেই স্্ী লনা হই 
যাও আপনার” যে চণয়েপুর ম্পর্শাধিকার বাঁদনায় অন্যন্য কামন! |. 

বিপর্ভদনপূর্ববক ধৃত ব্রত ছুইয়! বহুকাল, তপস্যা _করিয়ছিলেন, ই; ॥ 
দর্পের সেই চরণরেণু স্পর্শের অধিকার দেখিতেছি, এ ব্যক্তির ইহা 
হজ 
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824 রর োন্রিরারার্ড 

যৰাগথয়। প্রীল'লনাচরত্তপো, বিহায় কাথান্ হুচিরং ধৃতক্রতা ॥১*১। 
আপনার মাধূর্ধো হরে আপনার মন। আপনে ত|পনা চাছে কারতে রর র 

| আলিঙ্গন ॥ ১০২॥ | | 

ৃ 

ূ 

নি নি 0০০০০রস্থাচ ৯ সারাটি 2 

রী রি .. 

ও . ভখাছি ললিতম।ধবে ৮ আস্ক ৩২ কে মগিভকো 
1২... গ্রতিবিশ্বং দুষ্ট ভ্ীকগষচনং যগা__ 

অপরিকলিতপুর্ববঃ কশ্তমং কারকাী | রা পু 
স্ফ,রতি মগ গরীয়ানেষ মা ধূর্ঘ্যপূরঃ। | 

|. আমমহমগি হস্ত গ্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ 
মি 1181 2 বা ॥ | ইতি॥ ॥ ১০৩॥ ৃ 

£ ৰ 
6 এ ক ». ৭ পি টিনের 287 

রানে 

| ওদগ্রাহায ইতি জেয়ং | ১০১ ॥ | 

1... ছুর্গঙ্সঙগমন্য|'। অপরিকলিতেতি মণিত্িত্ৌ ইতিরিনহাতিং বপুষ্চিরং দৃ্ট। 
ৃ ৃ ঈজগধগ্মনোরথঃ গ্রতিক্ষণং নবনবার়মানতন্মাধুর্ণা্বাং | ১০৩॥ 
পীর লে 

"পিপি শি 

ৃ 

; কোন্ পুথ্যেয় অনুভব ? তাহা ঘলিভে পারি না, আমাদের যোধ হয় রর 
| এইবূপ ভাগ্যেদয় তগস্য।দিজনিত নহে, ইহা আপনার অচিন্ত্য বগা? 
রই বৈত্ভব ॥ ১০১ ॥ | 

স্্ররুক্চ আপন মাধুর্ষের আপনার মন হরণ করেন, এবং আপনি | 
| আপনাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছ। করেন ॥ ১০২। | 

এই বিষয়ের প্রমাণ ললিতমাধৰের ৮ অঙ্কে ৩২ শ্লেকে মণি- ূ 

ভিত্তিতে প্রৃতিবিশ্ব দেখিয়! শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা-__ 
শরীর ডং হনুক্য সহক।রে কহিলেন, আহা! আমর ক ও গুরুতর 

না মাধুর্য, হা পূর্বে কখনও দেখি নাই, আধক কি বলিব, যদ্দর্শনে 
| আমিও ুনধচিত্ ইয়া সর্ককৌডুকে রাধার | ন্যাম উপজেগ করিতে 
ক নম করিতেছি ॥ ২ ১০৩ ॥. | | | 

ঞ 

রঃ নেসা ৯৩, 

পপ পাস পশ _ 

শষ তা 
) ৮) ২৩ ৫৯৩ 2. পি জ. ২কশা . ক্ষ" পে রঃ 1 ১. পুতি তল এ তরি এত ০1৮ - 

চি 

চি টি 

ডি 

প্র 1? টু 

ক. * রা | 5. 
তি রর জি রত বাঁ 4 নি শসা, বারা অপ -_০০ - পি আচ ছা 1 ০ ন্ট ১॥ 

রি, ৫ 



৫] রি 

মধ্য । ৮ পরিচ্ছেদ |] জীচেতন্যচরিতা মুৃত:। বদ 

পিসি আপ ৮ পপ শিসিদ পি্পীশীনটা ওপাশ শা শী পাসপিসা্পীস্সীশি সস পিস পেস সপ স্পান ১ শপে পিপপাসপপা পা শিপ 4 তপন সপ পিজা? শা পা কাজ 

সঙ্েপে কছিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ । এখে সঙ্জ্ষেপে কহি শুন রাধা- 

। তত্বরূপ ॥ ১০৪ ॥ রুষ্ষের গ্গানম্ত শক্তি তাতে তিন গধান। চিচ্ছকি' 

মাযাশন্ডতি জীবশক্তি নাম ॥ ঘাণ্ডরঙগ। বছিরঙগ। ভটম্থা কছিযারে। অস্ত- 

রঙ্গ। স্বরূপশক্তি সভ।র উপর ॥ ১০৫ ॥ 

তখাঠি ভগবৎসন্দর্ডে সন্ত রজন্তম ইতি ভ্রিবিদেকমিহাসয 

'ব্যাখ্য।য়াং ধৃতে। বিফুপুরাণসা ৬ অংশে ৭ আধ্যায়স। ৬১ প্লোকঃ ॥ 1. 

| বিঝুশকিঃ পরা প্রেত ফেজ্ঞাখ। তথ।পর 1 ৰ 
ূ 
ূ 

| 

ৰ 
| 
! 

| 

| 

অবিদ। 055 ্ য় ৮৪ রষ'তে ॥ ১৬। 
] রি রা 

র ভয় টি ঘয়। তাহার আ।হ্। বিষণ কঃ না স্বরণ ক! পরা, চির 

শক্রিঃ। পরমপদপরবন্ধপরহব|দাখা!। গ্রোক্তা গঠাস্তমিতগেদং বং সত্বাম|ত্রমিত্াও্র 

গাগুক্রং স্বরূখমেণ কারো শুম: শ'জ্ণদনো জং । ইদাণীং পরমপক্ষিব।পং ভাবনায় 

স্মাকং ক্রেত্রজ্ঞন্বর্ূপং প্রপঞ্চয়িমারাহ কেএজ|খোতি।  ব্যাপাবাণকভেদহেতুতৃইং বিঙ্গোঃ 

শক্তাগরমাহ অনিদ।তি। কর্পেতি 5 সংন্ত। বলা; মাগণ। চ মায়ে(পলগাতে ছেতুহ্তে, 

মতোরবিগাকর্থগোরেকীকজো পিং । সংসাবশক্ষণকা্বযক]ৎ ॥ ১০৬) 
এল পপি ০ পপ ০৩ 

-আ। শপ ২ পপি ৩ শী প০ ০৯ আপ শীল পাস পক শট 

পি এ শিপ আপা ০ পাটি শা আলী ও শপ সপ পিসী এ পিপি 
পপ পাপা পিস ৩ টিসি 

স?ঙফপে এই শ্রীকুমেংর স্বরূপ কহিলাম, এক্ষণে সঙ্ক্রেপে স্ীয়াধার। 
ৃ তন্তু বলি, অবণ করুন ॥ ১৪ ।॥ 
ূ শ্রীকুষের শনন্তণক্তি তাহাতে তিনটা প্রধান, তাহাদের নাম, বখ।-- 
। চিচ্ছকি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি, এই ভিনকে অন্তরঙ্গ, বছর] ও 

তটন্থ। শক্তি কহা ঘায়, অন্তরঙ্গ! শক্তিকে স্বরূপ শক্তি বলে, এইই শি, 
নকল শক্তির প্রধান ॥ ১০৫ | 
| এই বিষয়ের প্রমাণ ভগনৎদন্দর্ডে "সন্ত রজস্তম ইতি ভ্রিবিজেকং” 

ইহাই ব্যাখ্যা ধৃত বিষুঃপুরাণের ৬ অংশের 
অধ্যায়ের ৬১ শ্লোক যথা । . | রি 

বিষুঃশক্তি অর্থাহ চিৎকে পরাশক্তি জবকে .ক্ষেন্অশক্তি-এবং পাঁধি | 
দ্যাতকে অপরাশক্তি কছে। এই তৃতীয় অধিগ্য বা পরাশক্তি একটা ৫ 
নায় কর্ম & ৯০৬: 0. ূ ৃ . রি তে £ ৩6 বি ও 

রী 

৮ লেপ িীশ ৮ শী শীশীশী শটে শী্পীসপীত পপ পতি শসা ৩ 

সা ক 
আজ ২ 

4 রর 
* 



1৩৪ উটেজনাউরিতারৃত। [ধধ্য। চারে 

লং চিৎ নদী ঠা কৃষ্ণের স্বরূপ অতএব গ্বরীগরঞ্ি হয তিন 
রূপ ॥ আনন্দাংশৈ হলাদিনী লদংশে লন্ধিনী। চিদংশে সম্থিং যারে রাম 

[করিমাশী॥ ১০৭ । ্ 

তথ।ছি তক্তিরসাম্ৃতসিদ্ধো। ূর্দাধগাগে ত হকের 
প্রথমক্লো কব্যাখ্যায়।ং ধু হবিষুঃপুরাণগ্য প্রথমাংশীয় 

১২ অধ্য|য়ে ৬৯ প্লে।কঃ ॥. 

হল।দিনী মন্ধিনী সন্থিৎ হযোকা নর্ববদংশ্ায়ে। 

্তসব-স্থারি স্বখের স্বাতুং লীগমপোতি ত্বংস্থাক্জি তথাতৃতমের সন্, ঘটঃ সন্ পট ইতোব 

দৃখাতে ন তু পৃথকৃ। চো ঈশ্বর সর্বজীবনিয়াগক। পাঠাস্তরেখপি অরমেধীর্থ;। ঈশ্বরের 
জীবেশবরটৈলগণোন দর্শন আহ ইলাদিনীতি। হলাদিনী আঙ্ল।1ধরী। সন্ধিণী সম্ততা। 
সঙ্গিং ফিশ? | এক] মুখ অধাতিচারিণী শ্বরাপতৃততি ধাবং। সা সর্ধসংস্থিতৌ সবসা 

রা তিন ুগিন্ সর্ব দি্ানতৃতে স্বযোধ নতু জীবেধু। যা গুপমরী হিিধা সনি 

শ্ীুফের মং নং ও আনন্দময় স্বরূপ, অত ধব স্বরূপ শক্তি তিন প্রক।র 

হয়েল। যখা__ছানন্দ অংশে হল।দিনী, সং (নিত্য ) অংশে মন্ধিনী এবং | 

চি (জ্ঞান) অংশে দম্থিং অর্থাৎ জ্ঞানশকি বলিস াংাকে মান! 

যায় ॥ ১৭॥ 

এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরুস।সূ ঠলিদ্ধুৰ পুর্বিবিতাঁগে ৬ রতিগহরীর 

১ ক্লোকের ব্াখায ধৃত বিষুপুবাণের প্রথযণংশীর 

১২ অধ্য।য়ে ৬৯ শ্লোক যথা ॥ রর 

(|. খর কিথিলেন, হে ভগধন! তুমি পকলের আধার, তোষাতে 
ইল।দিনী, লক্গিনী ও লন্থিং এই জিবিধ শঞ্চি মাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করি- 

1 ঠছছে। কিন্ত হলাদিনী শক্তি.জাহদাদ করী.( মনঃপ্রলাধজনক সন্বপ্ধণ ),- 
| পশর্ধিদীশকি ভাপবদী (বিষ্গ ছিয়োগদিতে:দুঃখজসক তঙোতপ ): জবং 

“| ঈদ্থিৎ শক উভয় মিএ। (উভয়াযক রজো ৭) ইহারা (জীবাক়ীতে ৷ 
“ পি 
12... 

বলা ডি অভ ি 



০০ 

চি 

| ত এত চা ] 

| মধ্য। ৮ পরিচ্ছেদ । ] আীগৈতন্যটরিতা সত । নি া 
পাশ ১ শি শশপস্পীশীটিটটিাকীঁ শিস শশী 

ৰ টি 

_ পশিিল 2 ৯০৯০ পেস্ট পিপি পপি কচ - পাশীসা পট পপি ০৭ কিউ সিসি পপ পরা 5 

শ্ 

দতাপকরী মিশ্রা হবি নে গুণবর্জিভেতি ॥ ১৮ ॥ | 

|. কৃষ্ণকে আহল।দে তান্সে নাঁগ আহল।দিনী। দেই শক্কিত্বারে ম্বখ |. 

স্বাদে আপনি ॥ সুখরূপ কৃষ্ণ করে স্থুখ আবন্বাদন। ভক্তগণে হ্থখ |; 

দিতে হলাদিনী কারণ ॥ ১০৯ ॥ হলাদিনীর গার অংশ তার প্রেম নাম। র 

দঃ চিন্মর রস প্রেগের আখ্যান ॥ প্রেমের পরম সার মহাঁভাব| 

জানি। সেই মহাভাবরূপা রাধাঠকুর!ণী ॥ ১১০ ॥ 
তথাছি উজ্জ্বলনীলমণে র।ধাচন্দ্র।বল্যোঃ 

শ্রেষ্টত্বকথনে ২ শ্লোক? ॥. 
তয়োরপুযুতয়োম্চধ্য রাধিকা সর্্বথাধিক!। টি... 

স|ত্বঙ্ষি নাতি ॥১*৮॥ 
ৃ 

অথ তন গবন্।বনেশরী মহা ভাবন্বরূপেযষিঠি। তথ্ছি বরন্ষলংছিতায়।ং। আদা, | 

চিন্মন্ররস গ্রতি জ!বিতাতিরিভ্যনেন তাসাং সর্বাসামপি ভক্তিরয় প্রতিকাবিতদ্থ। পগাতে।। |. 

ভক্তিছি পুর্বপ্রস্থে গুদ্ধলববিশেষায্মেষ্যান পরমানবরূপতয়া দর্শিতা। তস্যাশ্চ রসস্কাপত্তিঃ | | 

স্বপিত। ততশ্চ তেনা নন্দচিন্ময়া ফাকন রূসেন ভক্িবিশেষময়েন প্রতিতানিতাঙ্তিঃ গরতিলক্ষণং | - 

যেমন পৃ্থক্র্ূপে অবস্থিতি কয়ে নেই রূপ তোমাতে অবস্থিতি করিতে-], 

পারে ন।॥ ১০৮ ॥ ূ | 

হৃন।দিনী শক্তি প্রীকৃষ্ণকে আহম্দাদ দেন বলিয়। তীছ।র নস আহল।- | 

দিনী, শ্রী এই শক্তিত্।র! স্বয়ং সুখ আন্ব।দন করেন। স্বয়ং ছুখনগ 

জ্ীকুয়9 সখ আন করেন, ভজ্গণকে সুখ দিতে অবহন।দিনী' কারণ | 
স্বূণা ॥ ১০৯ ॥ ্ | 

হলারদ্রনীর যে গার জংশ তাহার নম প্রেম, এ প্রেন আনন্দ চিল্ার়- 

স্বরূপ, প্রেমের দর্বেবেতম সারতাগের নাম সহাভ।ব, আজীরাধাঠাকুধানী 

সেই মহাভাবের স্বরূপ হয়েন ॥২১১০.॥ মিলির 

এই বিষয়ের প্রমাণ উদ্দ্বপনীলমণির রাধাপ্রকরণে | 
রাধা চন্দ্রীবলীর জোষ্ঠত্ব কখনেন প্লেফে 

জীদ্দপঞগে স্বাছির বাক্য ঘখা-_ ৮.০] 
রাঁধ। € চন্দ্রাবলী এই ছুইয়েগ . মধ্যে সর্্প্রক।রে রাধিকা! জঅধিকা;, 



পি তাপ পিক্পী নিজ তি ০০০৭ লী? পক শী ও পপ শীট নশিও 7৮ শা পাপা শিপ পপীশিসিপিপিপা। স্পা ০. 

মহাভাবস্থরূপেয়ং গণৈরতিনরীম়সী ॥ ইতি ॥.১১১ ॥ 
প্রেমের স্থরূপ দেহ €প্রমে বিভ।বিহ| কৃষ্ণের গ্রেয়মী শ্রেষ্ঠ। | 

জগতে বিদিত ॥ ১১২ ॥ 
তথাছি বরদ্ষণংহিতা কা ৩৭ শ্লোক ॥ 

আনন্দ চি্ময়রণ্তিগাবিতাভি- 

স্তাতির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ | 

" | জ্রীচৈতন্যচরিহসৃত | [ মধা। ৮ পরিচ্ছেদিও 

| 
| 

স্সপিপপিসপিলিটিা ৯:51 ৯৮১ পা পশাশাসিশাপাসপ আপ ৪৮০৮০০০/ 
পাশা সাপ ৮ পপ পট পট্টি পিপি কক ০ শীত পি ৭ পাস্পস্পপাপালা পপ পি পাপী পাপা 

| নিতামেব সবিতা: সম্পাদিচসন্থবাকিঃ কগািঃ মর্বশজিডিযরিতার্থ; | অহএব যগ্যান্তি 

ঙুক্তির্ভগনভাকিঞ্চনা সট্বগডৈষ্থর সমসতে শুরা ইতানেন সর্ষে তমগর্বগুণলঙ্গণাভি- 

| রিতি ৪ লভাতে | দেব হাসাং ভক্ষিবিশেষরলমহশকিরপঞ্ধে সনি ভানু সর্ধান্থ বরীয়দা।ং ৰ 

শ্ীরাধ।॥াং লঙ্টাতে এব মহাভাবরূপচ্া গুটণরতিনরীদ্স্তা চ। এবমেধোজং বহণেশীতমীয়ে | 
তন্মস্ত্রসা খয'দি কথনে। দেকী কৃষ্গয়ী পোকা] রাপিকা পরদেবতা। সর্বলক্মীমদী মর্ম . 

| কাছিসন্মোহিনী পরেহি চ 9১১১ ॥ 

' সৈব। আননদচিন্রস প্লতিষ্ঞাবিভাঁডিরিক্আানেন জালাং সর্ধাসামপি ভকিরসপ্রতি.. 

হাবিতাদ্ধং গমাতে। তক্িতি ূরবপ্রস্থে শ্ুদ্ধদববিশেষাযেতান পরমাননরূপতয়| দর্শিতা 

| ভঙগাশ্চ রলন্থাপরিঃ স্থাপিত) ততম্চ তেনালন্দচিন্মগাত্ীকেন ভক্তিবিশেষময়ন গতিভাবি- 

তাতিঃ গ্রাতিক্ষণং নিতামের ভাবিঠাতিঃ সন্পারদিতসব।ভিংঃ কল|জি$ শক্তিতিরিতার্থঃ ॥ 

দিক্গ্রর্শিনাং। তংগোকসীনাস্ত কিং বক্তপাং পরমশ্রিগ্ন।ং ভাগাং সাহিতোনৈর তস্য 

তয়ে।বধাস ইঠা'হ আনন্দেতি। অখিপানাং গোলোকবাপিনাং আননাষ।ষপি গ্রিয়বগিণ।- 
মাত্বডৃত; পরদপ্রেষ্ঠ খয়ায্মবদবাতিচার্দাপি তাতিরেব সহ নিবসতীতি 'তাসামতিশরত্ব দর্শি- 

তং। তত্র হেতুঃ | কলাভিঃ হলাদিনীশক্িরপতিঃ। তরাপি বৈশিই/মাহ অ।নলচিন্ময়ে। ] 

যে! রলঃ পরমপ্রেমধর উজ্জণনাম! তেন ভাবিতাতিং পুর্ববরামাঁং আনায় ঘসেন সোহ্য়ং 
ভাবিঙে! জাতত। ততশ্চ তেন ধ। গ্রাতিহাবিতা গতাস্াতিং সহ্তোথঃ। প্রতিশকালভাকে। 

-্পীিশা শি টাটা 

পা 

আপ পপ ১ পা 5 পপ শপ পপ সপ ক বশ 

(ইনি মহাতা স্বরূপ! এবং গুদ্ারা অতিপর্ঘ গরীঘসী ॥ ১১১॥ 
 জ্ীরাধার দেহ প্রেমের স্বরুপ ও প্রেমদার! ভাবত (মিভিত) ॥১১২। 

এই বিষয়ের প্রমাণ ব্রহ্ধমংহিতার ৩৭ শ্লৌকে যথা | 
আনন্দ চিন্ময় রমছ!র! প্রতিভাবিত্ব স্বীয়শক্তিম্বূপ! গোপরাস।- 

৮৮ 

8 



এরি 

মত) ৮ পরিজ |] ভট্রেনছরিহাত। 
গোবোক এব নির্সত্যখিলাযডূতে। 

 গেএবিক্সমবিপুরুষং তয়হুং ভত্কামি ॥ ১১৩ ॥ ূ 
দেই মহাভাগ হয় চিস্তামণিঘার। কৃষ্ণবা ছু! পূর্ণ করে এই কার্য ূ 

যার ॥ মছাভাব চিন্তাসণি রাধার শ্বরূপ। ললিত! দি সর্থী তার কায়বাহ 
রূগ্গ ॥ ১১৪ ব্রাধা প্রতি রৃষসেহ সুগন্ধি উন । | তাতে অতি মুগৃদ্ধি। 

! 
1 

! 

ষ্থ! ত্যুপন্কত: স ইত্যুজে শসা প্রা্োপকারিতমায়াতি তষৎ। তত্রাপি নিজরপতয়া 

্বদারথেনৈব নতু ঞ্লকটলীলবং পরদারত্ববা বহারেণেতার্থ: | পরমলক্্ীণাং তাঁমাং তৎপর, 

দারত্ব।সম্ভবাঁং অন্য শ্বদারতামররলসা কৌতুকাবগুতিহয়া সমুংকয়। পোষণার্থং গুকটলীলা-. 
| বাং মায়য়ৈব ভাদৃশঘং.বাঞ্িতমিত্তি ভাবঃ। য এবেতোবকাক্েণ বং গ্রাপঞিকগ্রকটনীলায়াং 

ৰ তা পরদারতাবাবহারেণ নিবসতি | সো্যং বত্র বা গ্রকটলীলাম্পদে গোলোকে স্জি 
ূ রূপতাবাব্হারে যো নিব্সঠীতি বাজাতে | তথাচ ব্যাখা তং গোতমীয়ত্ে তদ প্রকটলীনদা- 

নিভালীলাশীলময়দশীর্শবাথা!নে | অনে কজন সিদ্ধ |নাংগোপীনাং পতিরের বেভি। গোলোক' 
এবেত্বকরেণ মোহর", লীলা! তু তশ্থাক্ানা। বিদাতে ইতি এ্রকাশতে ॥ ১১৩।॥ 

সপ সপ সপ -৯৯৯ পপি পা পাশ সপ ৮ ্পপসপিীসপাশশিপা পপ পাশপাশি পপ ৮ শিপ সরি বস ৬ 

০ 

| দিগের মহিত যিনি নিত্য গোলোকে বাম করিতেছেন, মেই নিথিল 

জীবের আত্বান্ধরূপ গোবিন্দ আদিপুরুষকে আমি জনা করি ॥ ১১৩॥ 

সেই ম্হাভানরূপ চিস্তামণি কলের সা'রম্বরূপ এবং কৃষ্ণবাঞ্া 

পূর্ণ করাই যাহার কার্ষা, মেই মহাভাবচিস্তামণি স্্রীরাধার স্বরূপ ললি- 

ত।দি সখীগণ তাহার ক।য়বুঃ অর্থাৎ গঙ্গীরের প্রক$শ বিশেষ ॥ ১১৪ ॥ 

প্রীরাধর প্রতি যে শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ * তাহাই হগন্ধি উদ্বর্তন 
শা 

+জ্যথ গ্লেহ ॥ 

সুক্ষিহুমামূ গসিন্ধুর পশ্িয়বিভ1গের গ্রাতিতক্রিরস তবিহীরলহরীতে ৩৩ অন্কে ॥ 

সাজিিররং কুর্বন গ্রে! গেছ ইত্ী্ধ/তে । 
.. ক্ষপিকল্যালিনেহ সা হিপলেষসয সুতা ॥ ॥ 

সাধঃ। খেম হাড় হয়া দিকে বীত্বত, টি, তাহাকে মহ ৰলে। এই গ্বেছে 
ক্পকালও বিচ্ছেদ সহ হয়না! 

প্লাস 

বর ৫ টি & বৃ ৫ 



শর 1 আচেতগরভাযত।  [ননা। ৮ পরিগে 
এ 

দেহ উদ্দ্বলবরণ ॥ কারুণ্য/মুতধারায় স্নান প্রথম। ভীরপ্যান্থতধারায 
সান মধ্যম ॥ লাবণ্যাযৃতধারায় তছুপরি ন্নান। নিজ লজ্জা শ্যাম পষ্ট- 
শাড়ী পরিধান ॥ কৃষ্ণ অনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন। প্রণয়মান-কধু- 

( অঙ্গমার্জন) তদ্দারা'স্রীরাধার শরীর অতিপয় স্থগন্ধ & উদ্জ্লবর্ণ হ্য়। 
কারুখ্যরূপ অযুতধারায় প্রীরাধ।র প্রথম স্নান। তারুগ্যরূপ অন্তধারাঁয় 

মধ্যম আন, লীবখ্যরূপ অস্থৃতধারায় তাহার উপর নান অর্থাৎ শ্রীরাধার 
দেহ প্রথমতঃ করুণায় পরিপূর্ণ, দ্বিতীয়তঃ তরুণিমাঁয় ( যৌবনে ) এবং 
তৃতীয়তঃ লাবণ্যে পরিশোভিত | অপর গ্রীর।ধ। স্বীয় লঙ্জ।রূপ যে 

| শ্যামবর্ণ, তাহাই পটবস্ত্ররূপে পরিধান করিয়।ছেন অর্থাং লজ্জাধার! 
 সর্ধাঙ্গ আচ্ছাদিত, তথ) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে অনুরাগ তাহাই রক্ত অর্থাৎ 
অরুণবর্ণ, দ্বিতীয় উন্তরীগ বসন অর্থাৎ প্রীকষ্ণানুরাগই অঙ্গের আচ্ছাদন । 

| প্রণয়মান (১) দ্বারা বক্ষে (দেশ আ।চ্ছ!দিত। অপরক্ীর!ধার নিজের যে 
2222-55-58 

0৯) নিহেডুমানঃ ॥ 

উজ্জ্বলনীলমণির বিঞ্রীলস্ত প্রকরণে ৪০1 ৪১ অন্ধে যখ! ॥ 
অকারণাদ্বয়োরেব কারণাভাসতা প্তথা। 
প্রোদান্ প্রণয় এবায়ং ব্রজেরিহে তুমানতাং॥ 
আদ মানং পরীপামং এ্রণরসা জগ্ুবুধ1ঃ1 
স্বিতীয়ং গুনরট্সাষ বিল।সভরটৈতবং। 

বৃধৈঃ প্রণগ্মানাধা এব এব প্রকীন্তিতঃ ॥ 

1 অনার্থ;। কারণের অভাব অথবা দুইয়ের অর্থাং নায়ক নাকিকার কারগাতাস হেত 

যে প্রণয় উদিত হয়, তাহাই নিহোতুমানতা! প্রাপ্ত হইয়া থাকে 
০] পত্ডিভগণ প্রণয়ের পাঁরণামকে আদ্যঙান অর্থাং সহ্তুকগান হহেন, আর ও ত্রাগয়ের 

1 বিলাসজনিত বৈডবকে দ্বিতীয় অর্থাৎ দিহেভুমান কহেম। বিদ্বানেরা ইহাক্ষেই ্রণঙমান 



চি ॥ তি ।] প্ীটৈতনুদ়িতাঘভ | 

লিকায় বক্ষ আচ্ছাদন" . পৌন্র্ধ কুন সধীপ্রণয় চল্দন। ন্মিতকাস্তি ্ 

কপূরি তিনে অঙ্গ বিলেপন' ॥ ১১৫ ॥ কৃষ্জের উজ্দ্বলয়ম সুগমদভর। | 

ূ দেই স্বগমদে বিচিত্রিত- কলেধর ॥ গ্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধম্মিল্ল বিন্যাস। ৃ 

| | ধীরাধীরা্ 1 অঙ্গে পটবান ॥ ১২৬ ॥ রাগ তাচ্ চুলরাগে অধর উদ্দবল। 

পৌন্দর্য, তাহাই কুসুম, সখীদিগের যে প্রণয়, তাহাই: চন্দন এবং নিজের 
। ঈষং হাসের যে কান্তি, তাহাই কর্ূর, এই তিন দ্বার! অঙ্গবিলেপন 
। অর্থাৎ নিজের সৌন্দর্য্য, সখীদিগের প্রণয় ও নিজের ঈষৎ হান্য, এই 
৷ তিনদ্বার। শ্রীরাধার মুদ্তি পরিলিপ্ত ॥ ১১৫ ॥ . 

তথ। শ্রীকৃষ্ণের যে উজ্জ্বল (শৃগ্গ!র ) রল, তাহাই: ্ বগমদ ( ক্তুরী, ) 

সেই স্বগমদে শ্রীরাধার অঙ্গ চিত্রবিচিত্র | শচ্ছনন (আচ্ছাদিত) ১ ) 
(মান (২) ওবামা (বমত1) এই দুই ধণশ্মিল্ল অর্থাৎ লংষত কেশ- 
প|শের বিন্যাস । আর দীরাধীরাত্ব (৩) যে গুণ, তাহ।ই অঙ্গে পটখাঁল 
উড স্থগন্ধি চূর্ণ ॥ ১১৬ ॥ 

এত সাক পী পি ২ পপ ৮ পট শশী পপি তশিস্পী পপি পিপপীপীি 

শা া্শাশীশীশ্পী্ট শি শিশুকে রি 

সিটি ৯০ শি ক সসপািপসিপডাশ ৪১2 

ূ 
1 

ৃ জিত 

র (১) অথ মানঃ॥ 

উজ্জগাণীলঙণির বিগ্রলস্ত প্রকরণে ৩১ অস্ে বখ॥ 

ূ দল্পত্যোত্ঠাৰ একত্র সতোরপানুর়য়ে!; | 

| শ্বাভীটারেষবীক্ষাদি নিয়োধী মান উচ্যতে ॥ | 

ূ | সপ্শারিগে হত নির্কেদশক্কা মর্ধাঃ সচাপলাঃ | 

র গর্কানুয়।বহিথাশ্চ মানিশ্িন্তাদয়োই প্যযী ॥ 
অস্যার্থঃ। পরস্পর অনুরক্ক এবং একআ অবগ্িত যে দম্পতি অর্থাৎ নায়ক নায়িকা, 

তাহাদের স্বীয় অভিমত আলিঙ্গন ও বীক্ষপা্গির রোধকায়ফে মান কছে। রি 

শব গ্রয়োগছেতু পৃথক অবস্থ(নেতেও মান সম্ভব হয় ॥ 

এই যানে নির্কেদ, শঙ্ক।, অনর্ধ (ক্রোধ, ), চপলত), গর্ব অসুর, অর্ধহিখ (ভাব. 

গগন) নি এবং ং চি! পরসৃতি সঞ্চারিতাব হয় । 
| চিতা ধীরাবীরা ॥ 

রে 

৪ 



নি ্ 0255 878 হিরা 
2 এ শ্ীচৈতগঘচয়িতাসবত। [মধ্য 1৮৮ পরিচ্ছেই' 

টি রহ বাজার ভুলান্জ্ রি 

প্রেমকে টিল্য নেত্রযুগলে ককজ্ছল। সদ্দপ্ স।ত্বিকভাব হ্যারি লকারী। 
এই স সব ভাব ভূষণ, প্রতি, আলে ছুরি ॥ ১১৭॥ (কিলকিকিতাদ ভাব | 

| 
: রাগরূপ (৪) ভাম্থ রানা অধর জন আর প্রেমের (৫) 
লতা, তাহাই, নেত্রে কজ্ছল স্বরূপ। তথ সৃদ্দীপ্ত (৬) সাত্বিক- 

ূ ভাব্ ও রব পরস্ৃতি ঞচারিভাব, এস: সমুদয় ভাঁধরূপ অলঙ্করে ীরাধার 
প্রত্যেক, অঙ্গ পরিপূর্ণ | ১১৭ 1 . : 
টিতে 

সি তে ৮৯ জপ প৯০+-১০ প-প অর জর .. ৬ 

উজ্্বলনীলমণির নারিকাডেদ গ্রকরণে ২২ অঙ্কে ॥ 

ধীরাধীর! তু বক্তোকা| সবাশং বদতি প্রিয়ং॥ 
অসার্থঃ। যে নাক়িক জশ্রবিমোচন পূর্বক, গ্িততমের প্রতি বজোকি ২ গ্রয়ে!গ করে, 

ভাহাকে নীরা কই হাম ॥ | 

উজ্জলনীলমণির স্থ/য়িতাবপ্রকরণে ৮৪। 

চুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুধত্বেটনব বাজাতে । 

যতন গ্রগয়ে।ৎকর্ষাং সরাগ ইতি কীর্তাতে ॥ 

অস্যাথঃ। প্রণয়ের উৎকর্ষছেতু যে স্থলে চিন্রসধো রি ছঃখও 9 তনুভূত 
) হয়, তাহার নাম রাগ॥ 

(8) অথ রাগ; ॥ | 

| 

(৫) অথ প্রেম ॥ 

উজ্দণীনীলমণি ণয় সরা বরণে ৪৬ অন্কে যথ। 

সর্বাথা ধংসরহিতং সন্ভাপি ধব'সকারিণে। 

বন্তাববন্ধনং ঘনোঃ'স প্রেম! পারি কীর্তিতঃ ॥ 
অসার্থঃ | ধ্বংসের কাঁরণগবেও ছার ধস হয় না, এমত যুবক যুব তীর পরম্পর ভাব, 

বন্ধনে পেস কছে। 1" 
জপ 

॥ (৬) অণ উদ্দী.ও দৃণীপ্রসান্বিকভাব | 

তক্চি়সামৃতসিদ্র দক্ষিণবিভাগে তৃতীযস।ত্বিকলহরীর ৪৬। ৪৭ অন্কে যথ!॥ 

7.১... এবদো বাক্কিমাপন্াঃ পঞ্চ সর্ব এব ব!. 
আল্বঢাঃ পরমোংকর্ষা॥ হুদা ইতি কীর্ধিি 1. 

অন্যাধ:। এককালীন বদি পাচ ছয় আখ্যা সমুদয় তব উন হই পরম উতর 
টি ও ধ্য, তবেই তাহাদিগকে হৃচ্ীপ্তভাব বলে। € 

চি.” 1 
্ ৮ 

চা 
- "ঘা 

চে দি 
০ সদ তি 

ছি টে 

চে 



মধ্য। ৮ পাইচ্ছেদ। | শ্রীচৈতনাটন্দিততী সৃতি । ৩৪৭ 1. 
এ আপ পি১১৯ পালিত পাপা 

সপ পা ৭ সত পপ পা পা পি পাপা সাপ গজ 

অথছ্ানঃ॥ ২। 

শ্রীবা রেচকলংঘুক্কে। জনেরাপিবিকাশকৎ। 

ভারাদীবং প্রকাশে! যঃ স্থীব ইনি কথাতে 4 

অসার্থ:। যাহা গ্রীক বক্রকরণ ও জীনেরাদির বিকাশকষাঁী তথ! ভাব হইতে কিঞিং 

প্রকাশক তাহাকে হাব কহ! যায় ॥ 

| অথ হেলা ।॥ ৩1 

হান এব 'তবেদ্ধেল! বাক: শৃঙ্গারগৃচফঃ 1 

অপার্থ:। এ হাব যদি স্পইরণে শৃঙ্গ রসুচক হয়, তবে তাহাকে হেলা বলে ॥ 

আথ শোভ। ॥ ৪ ॥ 

স। শোভ1 কূপঙ্জোগাটদার্ধং সাদজবিতৃষণং ॥ 

অনগার্ণ:। রূপ ও ভোগ!দিছারা আঙ্গের যে বিভৃষধ, ভাহাকেই শোভা বলে ॥ 
অথকাস্তিং ॥ ৫ ॥ 

শে।ভৈব কাঙ্িরাখাঞা মন্মথাপায়নোজ্ছলা ॥ 

অসার্থঃ। কন্দর্পের তৃষ্প্রনিমিন্ত দে উজ্জল শোভা, তাহাকে কান্তি বলে ॥ 

অথ দপ্তিঃ ॥ ৬৭। | 

কান্তিরেব বয়োভোগদ্দেশকালগুগাদিভিঃ । 

উদ্দীপিতাতিবিস্যারং গ্রাপ্ত। চে স্থিকুচ। তে ॥ 

অসণার্থ:। বয়স, ভোগ, দেশ, কাঁল ও গুণাদিস্বারা যে কাণ্তি অনিশগরূপেবিদ্তৃ | হয়, 

| তাছাকে দী'প্ত বলে ॥ 
অথ মাধুর্ধ্যং ॥৭॥ 

| মাধুর্ধ)ং লাশচেই।নাং সর্বাবস্থানু চারুতা। 

অস্যার্থ; | সর্ন্াবস্থায় চেষ্ট। সকলের যে মনোহর, তাঁহাকে মাধুর্ধা বাল ॥ 
অথ গ্রাগলপ্ততা॥ ৮॥ 

নিংশক্ষত্ধ পয়োগেধু বুইধরুকু! শ্রগল তা ॥ 

অপার্থঃ | সম্ভোগ বিষয়ে যে নিঃশক্ষত্ধ, পণ্ডিতগণ 'তাহাকেই প্রগল ভগ! কছেন। 
কথ গার্ধযং ॥ ৭ | 

ওদার্যাং থিমগং শ্রাহঃশধরণব্ছাগিতং বুধ: ॥ 

্  খিসাধিং ॥ সপ ৮০০১০ ধিনকগ 98 পঞ্জিউগণ তাহাকে ই তা 

'] বলেন ॥ - 



৩০৮ শ্রীচে্নযচরিতাসত | [ মধ্য। ৮ পরিচ্ছেতু 
পপ পপ আস পাশপাশি কিীপাপীপশীিসিশী না বাশি শশিীশী সত পিসি শি শী পপ পপি 

অথ ধৈর্ধাং ॥ ১৯ ॥ | 

স্থিরা তিতোরতির্ধ।তু তষ্ৈ্ধামিতি কীর্তাতে |. 
অসার্থ:। চিতের উন্নতি আখায় যেস্ির়ভা, ভাহাকে ধৈর্য বলে। 

অথ লীল| ॥ ১১ ॥ 

গ্রিয়ানৃকরপ' লীলা রমোবেশিক্রিয়াদিতিঃ 1 

অস]ার্থঃ। ঘমণীয় বেশ ও ক্রিয়ার! শিয়ব।ক্ির যে অভকরণ, তাহাকে লীলা বলে 

অথ বিললং 1১২ ॥ 

গতিস্থ নাঁলন!দীন।ং মুখনেরাদিকর্ণপাঁং | 

তাৎকালিকন্ধ বৈশিষ্টযং বিলাস; প্রিয়সগজং | | 

অপ্যার্থঃ। গতি, স্থান, আলন, মুখ ও নেরাদি কর্দসমূহর খ্রিরসঙ্গম জন্য যে তাং! 

| কাণিক বৈশিষ্ট, তাহাকে বিল।সংইবলে | | 

[ 

অপ বিচ্ছিরি; ॥ ১৩) 

আকরকল্পানাল্পি নিচ্ছিতিঃ কানিপৌধন্কং॥ 
আপার্থ | নেশরচনান অললত] হইলেও যে শরীরের পুঠিকারী হয়, তাহাকে বিচ্ছিত্তি ! 

ও রর । 

অর্থাৎ তিলক চন! বলে:॥ | | 

আগ নলিজমং ॥১৪॥ 

২ বল্ভগ্রাপিবেলায়াং মদন।বেপসন্ত্রমাং। 

বিশ্রমে। হারম।লাদিতৃষান্থানবিপর্ণায়ঃ ॥ 

অগ্ার্ঘ:। বল্লতসমীপে অন্ঠিসার করিবার সময় মগনাবেশবশতঃ হারমালাদির যে 
অনথা স্থ।নে ধারণ, ক্কাহছাঁর নামবিভ্রম ॥ মা 

বিটি এ. আগ ফিলকিপ্রকতং ॥ ১৫ ॥ 

গর্ব।ভিলাবরদিত-ন্মিতানুয়াজয়ক্র,ধাং। 

ৃ শঙকরীকরণ: হর্ধ।হুচাতে ফিলফিতং ॥ ৃ 
7 অনা! গর্ধ, অভিলাধ, রোদন, অগুয়্া) ভয় ও কোধ, হর্যহেতুফ এই সাভটা ক।বের | 

(| থে এককাপে ধাকট। করণ জর্থাৎ এককালে সাগুটা স্কাযের উদয়কে কিলফিফিত বলে ॥.. 



মধা। ৮ পরিচেছো। ] নিটিরািসারর। 

সপে ও শিশ্ন পিসী পিপিপি ২ পতি শিপ 4 লী ও পিস 

সাখ্িকতাৰ সফল মহাজাবে পদ উতৎকত! ধারণ করে, এ কারণ উ্ীন্তা টিজির্ন 

মহাঁভাবে গুপ্ত হয় । 

সপ? শপ পপ তি তা শশশিশটি পিসী সি 

হী 
অগ সান্বিকঃ | 

ূ  ভক্তিরসাষু তসিল্কুর দক্ষিণবিজাগে তৃচীঙগ পাত্বিকলহরীর ১। ২ প্লোকে হথা॥ 

| স্বহপন্থক্ষিনী পাক্ষাং কিকিন্ব! বাবধানত:। | 

ূ তাবৈশ্চিন্তমিহ।ক্রান্ং সবমিতৃংাতে বুধ: 

| সন্বাদণ্য।ং সমুংপন্স! মে কাবান্তেতু সান্তবিকাঃ। 

ূ লগ্ধ। দিগ্ধান্তথা রক্ষা ইতামী িবিধ। মতা; ॥ 

অগ্যার্থ;। সাক্ষাৎ কৃঙ্চসঙ্গন্ধি অণবা কিকিং ব্যবধানহেতু াবসঙগৃহে চিত্ত অঙ্জান্ত হইলে 
পর্ডিতভগণ তাহ!কে সত্য বলিয়! থাকেন। 

সব হইতে উৎপর যে লকল গাব, তাহাকে সাম্বিক হলে, এই সাত্বিক নি প্রকার 
ল্রিপ্ধ, দিগ্থ এবং রুক্ষ | 

রুগ সাবিকঙাব আট নতি? ছত্ত, উদ্ত কয়ণের ৭ সন্ধে ঃ 

তে স্বস্তখ্েদরোমাঞা: শ্বরভেদে।হধ বেপথুং | 

বৈবর্ণ।মক্রপ্রলঙন ইত্যঙী সারিকা: শ্বতাঁঃ। | 

শত, শ্েদ (ধর্ম) রোযা, শ্বরতেদ, কল্প, বৈবর্ণ, ব্বঞ্ত ও. গ্রলয় এই আট্টাকে 

সাস্বিকভব বলে॥ 
হর্য বথা ॥ 

ভ্তিসামৃতপিদ্ধুর দক্ষিপবিভাগে চতুর্থ ব্যটিচারিলহতীর ৭৮ অদ্কে ॥ 

অতীষ্টেক্ষগণলাতাদিজ।ত| চেতঃ গ্রাস 511 
ছর্যঃ স্যাদিহ রোমাঞ্চ; শেদোংক্রমুখকু তাং । 
আবেগোনাদজড় তান্তধা মোহাদকোংপি চ॥ 

অপ।াধঃ। অন্ীষ্টরস্তর দর্শন ও লাভাদিগনিত চিত্ের প্রপগতায় নাহ হর্য। ইছাতে 

যোগ ।ঞচ, ঘর্শ, অঙ্রু, মুখ প্রফুল, সয়া, উন্মাদ, জড়তা এবং ্হগভৃতি হই থাকে। 
কথ সঞ্চারী। 

& গ্রকরণের ২ শ্লোকে বথ1॥ 

যাগগসখগৃত। হে জেদাতে বাতিচায়িণঃ | 

সঞ্চারয়স্তি ভাষা গতিং সফায়পোহপি সে! 

 কগ্যার্থ।। হাকা। জ, মেত্রাদি অঙ এবং সন্বোংপঞ্ ভাবদ্বায! যে সফল ভাব প্রকাণিত | 

হ়। ভাহারাই হাডিচারী, এই বাকিচামী সমস্য ভাবের গতি সঞ্চার করে বলিয়া! ইহা, | 



্ রা তরে 

জচৈতন্য্ষিত | [মধ্য। ৮ পরিমেরি। 
শশী শিস াশপচ পরী ২ সপে সপ্প পপপন্র 

বিংশতি ভূষিত । গুণপ্রোণী পুঙ্গাম।লা সরদ/ঙগে পুরিত ॥ ৯৯৮৪ 

কিলকিঞ্তিত & প্রভৃতি রিংখতিচ্ডাবরূপ অলঙ্কার বারা ্ ীরাধা 
বিডুমিষ্ভ এবং গশ্রবীনপ ু্পখালাারা গ্রতাঙগ গিনি ॥ ১১৮॥ 

০৬০ চে ঞ্ 

দিগকে সঞ্চারীভাবও বলা যাঁর 7 

+ অধ কিলকিকিতাদি বিংপতি অলঙ্কারঃ | 
উজ্জলনীলমণির অঞ্ভাবগ্রকরণে ৫৮ অবধি ৭১ অঙ্ক পরধানত ॥ 

তাবে! হাবশ্চ হেলা'চ প্রোকা স্তর ত্রয়োইজজাঃ |. 

পোঁভ। কান্িশ্চ দীিষ্চামাধূর্ব/ণ প্রগল' তা । 

উদার্ধাং ধৈর্ধ/মিতোতে সপ্ৈব হ্থারহন্বজাঃ। 
লীলাবিলাসে বিচ্ছিতিবিত্রমঃ]কিলকিঞিতং। 
মোট্টাকিতবং বু্দি তং হিব্বেঠকো ললিততং ভগ! 

- বিকতং চেতি গিজন্র। দল ভাদাং শ্বভাষজা; ॥ | 

অসার্খ;। উক্ত নার়িকাদিগের যৌবন অধগ্থঃর কাছের প্রতি সর্বপ্রকায়ে অতিনিকেগ 

জমা যে সক্ষল সন্বগুণজলিত অপন্কার উদিত হয়, তাহাদের লক্খা! বিংশতি । তন্ধো ভাব, 

হাব, হেল! এই তিনটা অপর ।ঘু আর শো'ভ।, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্ধা, গ্রগঙ্ ভা) খস্ধার্ধয ও 

ধৈর্ধা এই সাতটী অধ: অর্থাৎ শৌতানিখিত্ত বেশাদি প্ীধাত্বের 'অভাবেও গ্বভাবততঃ 

প্রক।শ পান়। আর লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি (তিলকাদি রচনা ) বিভ্রম, কিলাকিঞিত, 
মোট্রারিউ, কুষ্টমি হ, বিব্বেক, ললিত এবং ব্রি এই টার স্বভাবজ অর্থ।ং নায়িকা 
দিগের স্বতাবতই ঘটিয়! থাকে ॥ 

(১) অপ ভাবঃ ॥ 

 প্রার্ভীবং ্রজঙ্োব রগাখো ভান উজ্জ্লে। 
দির্ষিকায়াযফে চিত্তে ভাব; প্রধমরবিজিয়া | . | 

অনার্থঃ। শৃঙ্গারয়সে নির্বিকারচিকে ঈতিনামক স্থারিভাবের প্রাহর্তাব হইলে যে প্রথথ 
বিক্রিশ্ন। (চিন্তবিক।র ) তাহ!কে ভায ধলিয়া ফীর্তন কয়া বান়। . 

৷ এই' ভিত পাডীবছিগের উদ্ভি- হা । 
চিত্দ/বিককিও, মুত কিছতেং করলে সতি। 
তান বিক্রি, ত্ববো বীজস্যাদিবিকা য়বং ॥ 

1 অসার্থ;। বিকারের ২কারণ সে যে অবিষাতি তাহাকে সথ্ ধণে এবং ই যে 
এিধ বিকার, তাহার নাম ভাব, মদ বদের বিকার:জ্র ওজগ। . .). 



মধ্য । ৮পরিচ্ছেদ।] আ্ীচৈতন্যচরিতা স্ৃত | 

কাস্তন্মরণবার্ভাদে হৃণি তচ্ঠাবভাবতঃ। 
গ্রাকটামভিলাষসা মোট্রাগ্িতমুদীর্বাতে ॥ 

| অথ মোট্টায়িতং ॥ ১৬ । 

ূ অপার্থ;। কান্তের স্মরণ ও তীয় বার্তাদি শ্রবণে কান্তবিষয়ক স্থাপ্সিভাবের .ভাবন।- 

] হেতৃক হদমমধো যে অঠিলাষের প্রকটতা, তাহাকে ছোট্রারিত বলে ॥ 

| অগ কুটামিতং | ১৭ ॥ রে 

ৃ স্তনাধরাদিগাহণে-হৃত্গ্রীতাবগি মং্রমাং | 

| বহিঃ ক্রোধে! বাণিতবৎ গ্োজং কুটগিতং বুইধঃ ॥ 
| অস্যার্থঃ। স্তন ও অধরাদিগ্রাহণ করায় হৃদয়ের প্রীতি হইলেও মন্ত্রনবশকঃ বাথিহের | 

। নায় থে লাহে ক্রোধ একশ করা, রসল্র গণ্তিভগণ ত।হাফে;কুটমিত ধলেন ॥ 

অথ বিব্বোষ১॥ ১৮ । | 

ইষ্টেইপি গর্বম।নাভ্যাং বিকো।কঃ সাদনাদর: ॥ 

অপ্যার্থঃ। গর্কা গ মান নিমিত্ত ইষ্ট অশাৎ কাম্থদ বস্তর হাতি যে অনাদর তাহার নাম র 
| 

] অথ ললিতঃ ॥১৯ ॥ 

বিনাালছঙগিরঙ্গানা! হবিলংমমলোহরা 1. 

্ ম্বকুমারা ভবেদ্ঘর ললিতং ভদুদাজতং ॥ 

 অসার্থ; । ষহাতে অ্ঙ্গগ্রতাঙ্গের বিন্যাসঙঙ্গি, সুকুমার ও জ্রবঙ্ষেপের মলে।হারিত্ব 

গ্রকাশ পার, গাহাকে ললিত কহ যায়॥ 
অথ বিরৃাতং ॥ ২*। 

হ্বীমানের্য1দিভির্যত্র নোচাতে শ্ববিবক্ষিতং | 

বাজতে চেইয়ৈবেদং বিকৃতং তদিহুবু্ধাঃ ৪ 

অস্যার্থঃ। লঙ্জ!, মান, ঈর্ষ! ইত)1দি ছারা যে স্থানে বিবঙ্গিত বিষয় প্রফাশিত হয় না, 

পিতগণ তাহ!কে বিকৃত বলিয়া নির্দেশ কয়েন ॥ : 

০০০১৭০০১০২২ 

রন ০০ লজ 

[৪] 



1৩৮ উ চৈত্চচরিতা মৃত ১ [সধ্য। ৮ পরিচ্ছেক্ | 
-প্্শ্্প সস জপ পে পপ পপ সি 

(সৌগাগ্যতিলক চারু-লললাটে উজ্্বল। গ্রেমবৈচিত্তয-রত্ব হৃদয়ে তরপ। ৰ 
॥১১৯॥ মধ্যবয়স্থিতা সখী-ক্ষন্ধে করন্যাস। কৃষ্ণলীল। মনে বৃত্তি সখী. 
আশ পাশ ॥ ১২০ । নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব-পর্যাঙ্ক ৷ তাতে বগিয।ছে 

ৃ ] টু : 
| 

সৌভাগ্যরূপ তিলকে শ্রীরাধার ললাটদ্দেশ উজ্জ্বল এবং প্রেম- ূ 
বৈচিত্ত্য & নামক রক্ব হাদয়ে তরল অর্থাৎ হারমধ্যস্থ মনিবিশেষ ॥১১৯। ূ 

শ্রীরাধা মধ্যবয়স অর্থাৎ পূর্ণযোবন % রূপ লখীর স্বন্ধে হস্ত বিন্যাস ! 
করিয়া রহিয়াছেন এবং কৃষ্চলীলারূপ মনোবৃত্তি তাহাই সখীস্বরূপ হইয়া: ূ  
চতুর্দিকে অবস্থিত জাছে ॥ ১২০ ॥ 

' নিজাঙ্গের সৌরত অর্থাৎ কীর্তিম্বরূপ অন্তঃপুর মধ্যে গর্নরূপ ( 

উজ্জলনীলমণিয় বিগরলম্তগ্রকরণে ৫৮ অঙ্কে 

প্রিয়সা সন্নিকর্ষেংপি প্রেমোতকর্ষবভাবতঃ। 
ফা বিশ্েষধিষ্বাধথিস্তৎ প্রেমষৈচিত্ত।মুচ)তে ॥ 

অসার্থ;। প্রেসের উৎকর্ষহেতু প্রিয় ব্যক্তির সহ্িধানে অবস্থিত হইয়াও তাছ।র সহিত 
বিচ্ছেদভয়ে যে পীড়ার অন্থৃতব হয়, তাঁহাকে গ্রেমবৈচিত্তা বলে ॥ ১২৬॥ র 

* অথ পুর্ণযৌবনং ॥ 
উজ্জ্বলনীলমণির উদ্দীপন করণে ১৪ অঙ্কে ॥ ৰ 
নিতম্ব বিগুলো! সধাং ক্শমঙ্গং বরদু।ভিঃ। 

পীনো কুচাবুফধুগা। রস্তাভং পুর্ণঘৌবনে ॥ 
অস্যার্থ: | যে বয়ক্রম়ে কামিনীগণের নিতদ্ব বিপুল, মধাদেশ শীণ, অঙ্গ গ্রহ) উজ্জল, 

কাত, স্তনযুগল স্থূল ও উন্ধুগরল রস্তাবৃক্ষের তুলা হয়, ভাহাকেই পুর্ণযৌবন বলে ॥ ১২৭ ॥ 
: (১) অথ গর্বঃ ॥ 

ভক্তিরস।মৃতসিদ্থুর দক্ষিণবিভাগের বযভিচারি চতুর্থলহরীর ২০ অন্কে। 

সৌস্াগান্ধপতারিধা ওপ্ঠ সর্কো তমা: | 

* অথ গ্রেমবৈচিত্তাং ॥ ? 



মধ্য। ৮ পরিচ্ছেদ ।] ভ্রীচৈতভ্তচরিতাযত |]. কু 

শপ 

নদ। চিস্তেছ্কঞ্জচলঙগ ॥ ১২১ ॥ কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংস “ক।ণে। বৃষা- 

নাম গুণ যশ প্রব(হ বচনে ॥ ১২২-॥ঠেকষফ্ণকেঃকরায়, শ্যামরম মধুপাঙঈি। 

নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের পর্ববকাম ॥ ১২৩ ॥ কৃঞ্জের-বিশুদ্ধ প্রেম রত্বের 
আঁকর। অনুপম গুণগণে পূর্ণ কলেবর ॥ ১২৪ ॥ 

শশী -োশ্াশীীডি ১৮৩ শীত শশী তত পপিপোািশি শীলা শিপ ৮০:2৯ পতি ১ পস্পপাশিশীশীপিশ্দাশ পিক শিশিাসসশ ২৯১৭ 

রধযস্কে উপবেশন করিয়া নর্্ধদ কৃষ্ণলঙ্গ চিন্তা করিতেছেন ॥ ১২১ ॥ 
অপর এ গ্রীরাধ।র শ্রীকৃষ্ণের নাম % গুণ ও যশ শ্রবণই অবতংস 

(কর্ণভূষণ )। কৃষ্ণনাম, গুণ ও যশঃ ইহ।ই বাক্যে প্রবাহিত হইতেছে । 
অর্থাৎ নিরস্তর'তাঁহাই কহিতেছেন'॥ ১২২ ॥ এ 

তথ! তিনি শ্য।মরদ অর্থাৎ শৃঙ্গাররসছ্াারা কন্দর্পমত্ততারূপ_মধু পান 
কর।ইয়। নিরন্তর উ।হ।র সমুদায় কাঁমনা পুর্ণ করেন ॥ ১২৩ ॥ 

স্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমরত্বের, জর (রনি/স্যা! এবং 
 নিরুপম গুণসমূছে তদীয় অঙ্গ পরিপূর্ণ ॥ ১২৪ ॥ 
শি তি তি শাটল পস্পাশিশি পাতি শশী 

পানা চাঁনাহেলনং গর্ব ঈর্ধ্যতে ॥ | 
.. অপ্যার্থঃ। সৌভাগ্য, রূপ, তারুণা, গুণ, সর্বোন্তম আয় এবং ইষ্টবস্তর লাজাদিখার! 

ূ অনে।র অবদ্র|কে গর্ব কছে। 

| .. গ অপ গুণঃ ॥ 

উঞ্জ্রলশীলমণির উদ্দীপনপ্রকরণে ২। ৩। ৪ আন্কে॥ 

গুধাস্ত্রিধ। মানস।ঃ সুযুবণচিকাঃ কায়িক।স্থা। 

গুণাঃ কৃতন্তঠ। ক্ষান্তি করাখাদযাশ্চ সানসাঃ। 

| ব।চিকান্ব গুপা; গ্রে!কাঃ কর্ণাননাক তাঁদয়। | 

| তে ঝয়োনপলাবণো সৌনর্ধ্যমঙিরূপত] ॥ 

অসার্থঃ। গুণ ঠিনগ্রকার হয়, মামসিক, বাঢিক ও কারিক। ভন্মধো স্বাতজ্ 

দি 

ৰ (গ্রতুাগক।র করণের ইচ্ছ। ) ক্ষান্তি (ক্ষমা) ও করণাদি,গুণগণকে সালসিক বাল রত 

| ধেবাক/ কর্ণের অ।নন্দজনক হয়, তাহাকেই বাঁ?চক্ক গুণ বাজ এবং বাস গা, গান ও 

সৌন্দর্য, অভিরূপ চা, মাধুর্/। ও মৃত ইত্তটাদিকে কায়িক গুণ বলে" | 



শ্রীচৈতগ্ঠচরিতাস্বত। [মধ্য। ৮ পরিচ্ছেদ 

মহাাব।দি-বিষয়ে 

গৃজ্যগদর্ীরঘুনাথদ।মগে।স।মিষিরচিতস্তব[ধপ্য।; 
প্রেমাস্তেজমরল্দাখ্যস্তবর|জনা গ্রম!ণানি যথ| ॥ 

. 

প্ বা চ 

পিপিপি সী পপস্জসপক্য পা 

জরাধিকাঁতৈ নমঃ 

মহাভাবোজ্ছলক্ষিত্তারত্বোস্তাবিত বিগ্রহাং | 

সখী গ্রণয়সদশন্ধঃ বরে।দ্র্তনজ গ্রাভা' ॥ ১) 

করুণা মৃতবীচীভিকারপ্যাম তধ।রয়। | 

লাবণা।মুতবন্য।ভিঃ লপিতাং গ্রপিগেন্দির।ং ॥ ২॥ 

স্ীগবন্ধপ্প্তাঙগী' সৌন্দ্ধাদুশ্যণপিতাং | 
শামলোজ্জলকন্তুরী? বচিনিতকলেবরাং ॥ ৩) 

কশ্গা শ্রপুলকন্ত ভ গেদগদ্গদরক্তচা । 

উন্মাদে। জাড।মতোট হরাত্বৈনপিভিরুত্তমৈ: ॥ ৪ & 

কম্প্রাপত্থতিসগ্িষ্ট1ং গুণাপীপুষ্পণালিশী। 

ধীরাধীরাত্বসদ্ব।লগটবাসৈঃ গরিফ তাং ॥ ৫॥ 

৮৮:০৮ স্লিপ শপ পপি পপ বস পা পা পপ পরা 

চ 

সি পে তপশী পাস আপা পিসী টান পপ প্স্পী পাপা টা পি পািপদ পাপে শসা পপ পি আছ 

. মহাভাঁবন্বরূণ উজ্জল চিন্তারত্বন্গারা যাহার শরীর অতি গধিন জইয়াতছ এবং সধীগণের ৰ 

গ্রথয়রূপ উদ্বর্তন অর্থাৎ কুস্কুমাদিদ।রা ধাহ।র কাস্তি সুর হইয়াছে রর ৃ 

পুর্ববাহ্ে।ক।কণ্য অর্থাৎ দয়।লুারূণ অমৃঠতরঙ্গ, মধা।হ্কে ঠারুণা অর্াং এমৌবননূণ : 

অমুতধ।র| এবং স।য়ান্কে লাবণা অগাং কান্তিরূণ অমৃ্ের বন্যাঙ্গারা যিনি নান করছ ইন্দিরা | 

অর্থাং লক্ষমীদেধীকেও গ্রানিযুক্ক করিতেছেন ॥ ২।॥ 

লজ্জারূপ পউবস্রদ্ধারাই যাহার অঙ্গ আচ্ছ!।দিত এবং ধিনি সৌন্দর্ধারূপ ঘুশ্থণ অপাঁং 

কুস্কুমদ্বারা স্বশোভি ত, তথা শ্যামবর্ণ উজ্্রলল অথাৎ শৃগাররসরূপ যে কজূরী, তদ্দার। বাহার 

কজেবর বিচিত্রিত হইয়াছে ॥ ৩॥ $ 

কাপর, কম্গ, অক্ষ, পুলক, স্তপ্, খেদ, গণগ্দ অর্থাত, অস্ব,ট ধ্বনি, রক্ত $1, উন্মাদ ও 

| জড়তা, এই নয়টী উত্তম রদ্দ্বারা ুনি অপস্কাররচন! করিয়। পরিধান করিয়।ছেন, তথা 

৮] সৌবরধ।মধূর্যাদি গুণসমূহ যাহার পুষ্পমালা শ্বরূপ এবং ধীরাধীরাত্ব তাণরূপ টাকে! 

পা] যিনি গটবাম অর্থাৎ কপুরাদিরূপে ব্যবহারণকরিষ্জেছেন ॥ ৪1৫ ॥ 

ব্রাশ. পপ পালা 
সি 

টিটি 



ও 

রি 

| 

ূ 

গধ্য ।:৮ পরিচ্ছেদ |] জীচৈতন্যচরিতা মৃত । ৬১৫ 

 প্রচ্ছরসামধন্িল্লীং সৌভাগতিলকে।জ্জলাং। 

| কষ্ণনাদবশঃশ্রাব বতংসোলাসিকর্ণিকাং ॥ ৬ ॥ 

£ রাগতাস্বলরৌট্ীং প্রেসকৌটিলা কজ্ণাং। 

নন্দ্রভীধিতনিঃগান্দশ্মিহকপৃরবাসিহঠাং ॥৭0 

পৌর ছান্তংপুরে গর্ববপর্ষাক্কোপরি লীলা । 

নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিস্তাবিচলত্তরলাঞ্চিতাং 1৮ 

গ্রাণয়(ক্র।ধ সচ্চোলীপন্ধ গুপ্টী্ তস্তণ।ং | 

সপন্বীবক্তহ্ৃচ্ছো ষষশঃ শ্ীকচ্ছপীরব।ং ॥ ৯ ॥ 

মধ্য ত।আসখীকন্ধ-দীল।নাস্তক রানুজ।ং। 

শ।মং শামশ্গরামোদমধুলীপরিবেশিকং॥ ১০ ॥ 

ভ্বাংধনহ। যাচতে ধুং। তৃণং দম্বরম অন: । 

,শ্বদাসা।মৃতসেকেন জীবয়।মুং সছুতথ তং ॥ ১১ ॥ 

৬৯২১১ সি উলকি ভ সসিল তিতির
 শিলি পাপ জু দিত _ শা শীলীত ১০:08 উকুন ভিন _._ পপ সককতাপাপিপি পিপ্পথজ্পী পপ শি 

প্রচ্ছর মানই ধাহার পাশ্মল অর্থাৎ সন্বদ্ধ কেশপ।শ, ঘিনি মৌভাগ।রূপ তিলে উজ 

এবং ্রীরঞ্জের নাম ও যশ: শ্রবণই ধাহার সুন্দর কণভূষণ ॥ ৬ ॥ ০ 

. অনুরাগন্ধপ তাগ্ল ক্রিমান ধহার ওঠ'রধি ত, পেমকোটিপাই ধীহর কজদপ, উপহীস- 

ব।কা বলাই যাগার হেতু, হাঁদৃশ মধুর হাসানপ কর্পবন্বারা ধিনি পুবপিছ হইয়াছেন ॥ ৭ ॥ 

গৌর অর্থাৎ কীর্ঠিপন্ধণ অন্তঃপুরমধো যিনি গর্দানূগ পর্ব।ন্ক আনন্দে শঘ়ান হইয়! 

প্রেষটবচিন্তা অথাৎ বিপ্রলস্তরূপ চঞ্চল তরল (হারমধস্থি ৪ মণি) ঘর! শোন্চ। পইস্তে' 

ছেনণ ॥৮। 

সগণণ ক্লোপসস্থৃত রঞফ্িম্। সচ্চোলীবঙ্গনে অর্ধাহ কীচুশীগ্গারা যিনি স্তনযুগলকে, 

আবৃত করিখছেন এব: সপরীগণের কুটিশতগ মুগ ও হনায়র শোঁধণকরিণী বশ; অর্থাৎ 

বশঃসম্পন্তিই ধাছ।র উতপষ্ট কচ্ছপীর অর্থাং সরস্থ শী-বীণ।র রব হইয়াছে ॥৯ ৪ : 

সধত। অধাং যৌবনরূণ স্বীয় সক স্দ্ধাদেশে মিনি আপনার লীলার়গ কপ অর্পণ 

করিয়াছেন এবং যিনি শাম! অর্থাং বিশেষ গুণদুকা। স্ত্রী, তথা ঘিণি শৃঙগ|ররস্থারা কন্দ্প-। 

মব্ততারূপ মধু পরিবেশন করতেছেন ॥ ১৭ ॥ /৮% রর ৪, 

 অহএশ এই আমি দন্কে তৃণ ধারণ করিয়া গণতি পুরঃসর প্রার্থন1 করিতেছি যে, এই 

নুহুখিত ব্যক্তিকে শ্রীয় দাল/রূপ অনুদান করিয়। জীবিত করুন ॥১১৪৫ 



প্রীচৈতন্যচরিত। যু? [ধধ্য |. ৮ পরিচ্ছের | । 
টি 

শত ০৮ ৯৯৮ পাশপাশি শী শী শিস শিলা পপ পপ 

ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি হষ্ং দয়াময়ঃ | ৃ 
অতে। গান্ধর্কিকে হা হা মুক্চেনং নৈব তাদৃশং ॥ ১২। 
প্রেমান্তেঅমরন্নাণাং শ্যধরাজগিমং অনঃ | 

শ্রীরাধিকারপাহেতু' পঠ'স্দ্(স।মাপুয়াত ॥ ১৩। 
॥*॥ ইতি শ্রীপ্রেমান্তেজমরন্দাধাঃ স্বরাজ: সম্পূর্ণ, | * ॥ 

টপ ওকি. ৯০০ পপ ৯. ০৮. 

_ হেগাদ্ধর্বকে । দয়াময় বাধ যখন শরণ।গত ছু্জনকেও পরিত্যাগ করেন না, থম 

তুমি এই আশ্রিত ছঈজনকে তাগ করিও ন॥ ১২৪ 
যে ব্যক্তি শ্রীরাধার কপার কারণন্বূপ এই প্রেম।স্তে(জমরম্মনামক স্বরাজ পাঠ করেন, 

তিনি দেই প্ীরাধিকার দানা লাতে সমথ হয়েন ॥ ১৩॥ 

॥*॥ ইতি আপ্রেমাস্তোপমরন্মনাগক স্বরাজ সম্পূর্ণ ॥* ॥ ০ পপস্পাসপপাসসপা 

সেম 

চি 

এপ অপিপপ পম শপ পাশ সী পপ স্পা পবিস পাপ 

স্পস্ট পট এস, পা ৯ পাপা চু লস পশমী পপ পাস পিপাসা পপ পাপা 

টি $ 



1১৯. 

রি | ষ্ঁ 

৷ 18 রর ্ রর ্ ৃ ৃ 
বধ্য ৮ পরিচ্ছেদ?) আীচৈতম্যচরিত।যৃত। ৩১৭ | 

পট শিশির পিপপা শািশীসিশ 

তথাস্তি শ্রীগোবিন্দলীল মতে ১১ সর্গে ১২২ গ্লেকে 

প্রীরা ধাকুন্দলতযঘোরুক্তি প্রতুযুক্তী ঘথ। ॥ 

ক রৃষপ্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিটককা! 

কান্য প্রেরপানুপমণ্ডণ। রাধিকৈক। নষ্টন্য। | 

জৈস্ত্যং কেশে দূশি তরলতা নিষ্ঠ,রত্বং কুচেছস্যা- 

বাঞ্ছাপূর্তযে প্রভবতি হরে রাধিকৈকা নচান্যা ॥ ১২৫ ॥ ্ 

|. যাহার সৌভাগ্য গুণ ছে নত্যতাম। | যার ঠাঞ্রিঃ কলা-বিলাম | 

| 

সির এপ সাজ িপস্সা 
সস 

সী পি ০ 

শা টি 

স্পা 

সানপাবিধািনাং । ১১। ১২২। ক্ৃষ্সা গ্রাণমোৌৎপন্তিভূমিং ক! এক! শ্রীমতী রাধিকা । | 

৷ অন পরশনপুর্বাকমাখ্যানাথা। পরিলঙ্খা। একবিধা। অসা রুষ্ণসা কা প্রো়সী অন্ধুপস্ডণা 

র।ধিকেক1 অনা! ন ইতানেন তৎসাম।না।য়। অনাপ্রেরস।] বাপোহুনং দূরীকরপমতর পরি- 

সা। দ্বিতীয়! । অনা; কেপে দগৈচ্ষাং কৌটিলাং হদিন ইন্তি অন্যাসাং হৃদিকৌটিলাং 

(কেপে ন ইতি তসা বাপোহনপা প্রশ্নং বিন। বাঙ্গত্বেন পরিমঙ্গ তৃতীয়! | এবং দূশি তরল! 

| কুচে নিষ্ঠরন্বং জেয়ং। হরেব পঞ্থাপৃর্ঘ্য একা রাধিক। গ্রভবঠি নান্য।। অর গ্রশ্নপর্কাবাজা - 

| ত্বেমাখ]ানাৎ পরিসঙ্ঘ।। গরিসঙ্ঘখ |লক্ষণং যগ1 | গ্রশ্নপর্ণকমাথা!নং তৎন।মান্যবাপোঁহছনং। |, 

্ীকুষের মনোবাঞ্থ। পূর্ণ করিতে একা শ্রীরাধ।ই সমর্থ। ॥ 

এই বিষয়ের প্রমাণ ঈীগোবিন্দলীল।ম্বতের ১১ সর্গে ১২২ গ্রেকে, 

প্ীর।ধা ঞ কুন্দলতার উক্তি প্রতুযুক্তিযথ! ॥ | 

শ্রীকষ্চের প্রণয়োৎপন্তি স্থাবু কে ? এই প্রশ্নের উত্তর, একা শ্রীমতী | 

কাধিক|। শ্রীকুষেের প্রিয়তম! কে ? এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, অনুপম- 

গুণ! একা স্ীরাধিকাই-অন্য কেহ নছে। ইহার কেশে কুটিলতা, চক্ষুতে 

তরলতা ও কুচে নিষ্ঠরতা, সৃতরাং প্রীরাধাই প্রীর্কষ্ণের" বাঞ।পুরণে 

সমর্থ। অন্য কেহই নহে ॥ ১২৫৪ 

“অপর ধাঁহার পৌভাগ্যরূপ গণ লত্যভামা বা করেন, নাঃ . 

"৮০১ 

' জো 



রর ৩১৮ | শীচতরাচরিজা। [ গা ৮ পরিচ্ছেদ 
॥ 

1 শিখে ব্রজরম! ॥ য।র পৌনার্বাদি গুণ বাঞ্ছে লক্গনীপাুতী। যার পতি? 
1 ব্রত! ধর্মী বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ যার সদগ,ণগণের কৃষ্ণ না পান পার। তার 

গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥ ১২৬॥ প্রড়ু কহে জানিল কৃ্চ-রধ।- 
প্রেমতন্ব। শুনিতে চ।হিয়ে দেঁহার বিলাস মহত্ব ॥ ১২৭ ॥ রা কহে 
কৃষণ হয়ে ধীর ললিতশ নিরন্তর ক!মক্রীড়! যাহার চপিত ॥ ১২৮॥ 

তথাছি ভঞ্তিরনামৃতগিন্ৌ দঙ্ষিণবিভ।গে প্রথমবিভাব- 

লহধ্যাং, ১১৩ শ্লোকে যথা ॥ 
৭৮২৯ ২ ক পি, শত শশী ০ শানশীিসপি এত শি সাপ ও পিসি শা তশী্পীশিটিশীশিত পলা ৯ লন বিএ 

নিফট ত্রজগামাগণ" বিলাগের ক্রমসকল শিক্ষাকরেন, সাহার সৌন্দর্ঘাদি 

গুগলক্ষমী এবং পা্দতীও বাঞ্ট! করেন, বহর পাতিত্রত্য ধর্ম বসিষ্ঠপত্তী | 
অরুদ্ধত্তী অন্ডিলাঁম করিয়া থাকেন, শ্রীফুষঃ ধাছ।র সদগ্ধ সমুহের অন্ত ূ 

শেষ) প্র।প্ত হয্ষেন না, অধম 'ও আসার জীব কি প্রকারে তার গুধ- 
1 গণ গণনা করিবে ॥ ১২৬ 

মহাএ্ড় কহিলেন, গ্রীক ও গ্বীরাধ!র প্রেমতত্ব জানিপাঁম, এক্ষণে 

এ দুইয়ের বিলাদের % মহিম। শুনিতে ইচ্ছ। করি ॥ ১২৭ ॥ 

রাস|নন্দর[য কছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ধীরপলিত নায়ক হয়েন,. তিনি নির- 

স্তর কামক্রীড়ায় তৎপর ॥ ১৮॥ 

এই বিষয়ের প্রম।ণ ভক্তিরপামুতসিম্ধুর দক্ষিণ্বিত।গে 
গ্রথম বিভব লহরীর ১২৩ অঙ্কে যথা ॥ 

পপি ৮ পপ পপ সপ পিপিপি থা ০ পিপা পীপিশীট পপি পিস কতা স্পস্ট পিপিপি পাপা ও ০ পাপী পল পিপিপি এপ পপ - শি িপাটিশাপাসিীীপগ | পোপ ২. পাশ তি স্পপা পি সপরারাসথারাহির 

* বিল।স:৭ 

উজ্জ্নীলমণির অনুভাব গ্রফরণের ৩৭ অন্ধে যথা] ॥ 

গতিগ্থানসনাদীনাং যুখনেত্রাদিকর্শণাং। এ 
তাংকালিকন্ত বৈশিষ্টাং বিলাল; প্রিয়স্ঃ | . ০. 

অগ্যার্থঃ। গতি, স্থান, আসন, মুখ ও নেআদি কর্ধসমূহের প্রিয়তমের সঙ্গম?ুজলা থে 
ভংকালোৎপন্ন বিশিষ্ট তাঁহাকে. বিলাস বলে ৪ ক 

পন 

চর 

টাও 08 ৯৮, 2 
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আণি। ৮ পরিচ্ছেদ |] শ্ীৈতনাচরিতাস্থৃত | ৩২৯ ! 

বিদদ্ধে। নবতারুণ্যঃ পরিহালবিশারদঃ। 

নিশ্চিন্তে! ধীরললিতঃ দ্য।ৎ প্রায়ঃ প্রেয়পীবশঃ ॥ ১২৯ ॥ 
র।ত্রিদিনে কুপ্জজ্জীড়া করে রাধ।সঙ্গে । কৈশোর বয়স মফল কৈল। 

জীড়ারঙ্গে ॥ ১৩০ 1 

তথাছি ভক্তিরসামৃতপিন্ধো৷ দক্ষিণবিভাগে 
প্রথমবিভীবলহর্ধ্যাং ১২৪ শ্লে।কে যথ। ॥ 

ৃ ব/চ1 সুচিতশর্ববরীরতি কলা প্রাগল্ভ্যয়! রাঁধিকাঁং 

| ত্রীড়াকুঞ্চিতলোচন।ং বিরচয়ন্নগ্রে মখীনামসে। 

ছূর্গমমঙ্গমন]াং। গ্রেয়সীন।ং প্রেমবিশেষষুজানাং তারতম্যেন বশীভৃতঃ। যথোক্কং || 

ব! মাভজন্ ছুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ মংবৃশ্চা তদ্ঃ প্রতিযাতু সাধুন! ইতি । অনম রাধিতে। নুন' 

মিতাদি ॥ ১২৯ ॥ ্ | 

বাচেতি। যক্ঞপত্রীসদৃশীঃ গ্রতি তত্তলীলান্তরগদৃত্য| বাঁকাং | ১৩০ ॥ 

যে ব্যক্তির রমিকতা, নবযৌবন, পরিহাসপটুতা ও নিশ্চিস্ততা 
প্রভৃতি শুণ মকল বিদ্যমান থকে, তাহাকে ধীরললিত বলিয়া নির্দেশ ! 
কর। যায় এবং তিনি প্রায়ই প্রেয়নীর বশীভূত হইয়া থাকেন ॥ ১২৯ ॥ 

্ীকষ্ণ দিবারাত্র কুপ্ীমধ্যে শ্রীরাধ!র সহিত ক্রীড়া করিয়া জীড়া-: 
রঙ্গে কৈশে।র বয়স্ সফল করিলেন ॥ ১৩০ ॥ 

এ ভক্তিরমামুতসিদ্ধুর দক্ষিণবিভাগে প্রথম- 

বিভাবলহুরীর ১২৪ অঙ্ষে যথা ॥ 

, বজ্ঞপত্বীনদৃশীগণের প্রতি তত্তল্লীলার অন্তরঙ্গ. দূতী কছিলেন, হে 
মখীগণ ! এক দিবস কুগজমধ্যে প্রীরাধা সহচরীমণ্ুলে পরিবেদ্তিত হইয়া! 
রছিয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এ সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, 
পরে উপবেপন পূর্বক সখীগণের অগ্রে" প্রাগল্ভ্য বচনদ্বারা রাত্রির 
বিলাদবৃত্তাস্ত কীর্ভন করিতে লাগিলে শ্রীরাধা লজ্জায় কুঞ্ধিতলোচনা | 

রঃ 
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| ৩২০ প্রীচৈতগ্চরিভাম্বত। [আদি দি পান ূ 

জর গতঃ '. 
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরি; ॥১৩১। 

গ্রড় কহে এই হয় আগে কহ আর। রায় কহে আর বুদ্ধিগতি 

নাছিক আমার 1 যেব| প্রেমধিল।স বিবর্ত এক হুয়। তাহা শুনি 

| তোমার স্থখ হয় কি না হয় ॥ এত কছি আপন কৃত গীত এক গইল। 

প্রেমে প্রভু শ্বহস্তে তার:মুখ আচ্ছাদ্দিল ॥ ১৩২ | 

তথ[ছি গীতং। ভৈরবীর!গেণ গীয়তে ॥ 
টিহিরিোরিরা55577958782 2 

হইলেন, ইত্যবরে স্্ীকৃষ্ণ তদীয় পয়োধরযুগলে বিচিত্র তিলক রচনার 

পাত্ডিত্য প্রদর্শন করত কুগ্ীমধ্যে কৈশোর *% বিহার সফল করি- 

লেন ॥ ১৩১1 
মহাপ্রভু কছিলেন, ইহা হয় আর কিছু অগ্রে বর্ণন কর। রাঁয় কহি- 

| লেন, আর আমার বুদ্ধির গতি হইতেছে না, অপর যে একটা প্রেম-. 

বিলাসের বিবর্ত অর্থাৎ তরঙ্গবিশেষ আছে, তাহ! শুনিয়। আপনার সখ, 

হইবে কি না, এই বলিয়া রামানন্দরায় নিজকৃত গীত প।ঠ করিতে 

 লাগিলে, মহাপ্রভু প্রেমাবেশে নিজহত্তঘ।র। তাহার মুখ আচ্ছাদন করি- 

লেন ॥ ১৩২ ॥ 
রামানন্দর।য় কৃত গীতে অর্থ যথ। | 

এ গীত ভৈরবীরাগে গান করিবে ॥ 
পাপ

ী পাপপীপপপাপপিপিপাপ পিপিপ
ি 

* অথ ফৈশোর। 

্রীমস্তাগবতে ১০ স্বন্ধে ১২ অধ্যায়ে ৩৬ প্লোকস্য ভাঁবাধদীপিকা য়াং॥ 

কৌমারং পঞ্চমাবধাস্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। 

ঠবশোরম। পর্চদশীং যৌবনন্ত ততঃ পরং | 

|. অ্যার্থ। পঞ্চম বংসর পর্ান্ত কৌম।র, দশম বৎসর পর্যন্ত পৌগও এবং পঞ্চদশ বং 

রা কৈশোর, তৎপরে যৌবন হয়। ৩১ ॥ 



আদি। ৮ ছে |] শ্রীচৈতম্যচরিতাৃত | ৩২১ 

পছিলছি রাগ' নয়নভঙ্গ ভেল। গনুর্দিন বাঁটল অবধি না! গেল ॥ 

ন|! দো রমণ ন। হম রমণী। ছু'ন্ছ মন মনোৌভব পেশল জানি ॥ এ সখি | 

দে! সব প্রেমকাহিনী । কানুঠামে কবি বিছুরল জানি ॥ ভ্রু ॥ 

ন। খোঁজলু' দুতী না খোজলু' আন। ছুহুকেরি মিলনে মধত পাচ- 

.. কদাচিন্মানাবসানে কথঞ্চিশ্মিলিহ্থ। গতবত্যন্ো নযান্সিন্ পুনঃ শ্রীরাধৈকজীবনেন শ্রীকষ্জেন 

লংশয়োংকঠতয়! শবে! ভাবিনি কাঁমপি কুশলাঁমভিসংগ্রেধা ভামিনীয়ং অনুনয়বাদেন সংপ্রসা' 

ৰ দনীয়েতি চেতসি কৃতে স। চ রাত্রামেবাস্যাং শ্বপ্সে কষ্ণাস্তিকা্দুত্যাগমনং দুতীমুখেন অঙ্কি 

মানিনি মম কান্তাসি অহঞ্চ তে কান্তো হাতঃ কদ|চিচ্ময়ি কৃতাপরাধেধপি পরীহারসর্গীকৃত্য 

কসবা ভবসীতরদিকং সহেতুকপাধারণ গ্রণযপরমস্যানুনয়স্্রতিবাঁদঞ্চ অনুূয় তদসহ্মান। 

তাং দূততীমাবভাঁষে পহিলছি ইতি ॥ 
ৃ পছিলহি রাগ নয়নভঙগ হেল,আদে পূর্বরাগে। নয়নতঙ্গা। জাতঃ স এবাছুদিনং বন্ধিঞুঃ 

| শীমাং ন প্রাপ্তঃ। না সো রমণ না হাম রমণী নস পতিনাহং তৎপত্ধী তথাপি আবয়ো' 

________--- যা 

[একদা মানাবসানে কোন ক্রমে মিলিত হইয়।! পরস্পরে গমন করিলে 

 পুনর্বধার শ্রীরাধার একথাত্র জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সংশয় ও উতকণ্ঠায় 
“অ।গামি কল্য কোন এক নিপুণ! সখী প্রেরণ করিয়া কোপন| ক্রীরা- 

ৃ ধ|কে অনুনয় বাক্যদ্ার। প্রসন্ন করাইতে হইবে” এইরূপ মনোমধ্যে স্থির 

৷ করিলে, সেই রাত্রিতেই শ্রীরাধা স্বপ্ধে দেখিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের নিকট 

হইতে এক জন দুর্তী আ.সিয়। তাহার কথিত বাক্য কহিতে লাগিলেন, 

| শ্রীকঞ্জের বাক্য এই যে, “অধি ম।নিনি ! তুমি অমার কান্ত! এবং আমি 

তোমার কান্ত, অতএব আমি কখন অপরাধ করিলেও আমার প্রার্থনা ' 

অঙ্গীকার করিয়। ক্ষমা কর| উচিত” ইত্যাদি সহ্েতৃক ও সাধারণ প্রণয়- 

পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিনয় ও স্ততিবাদ অনুভব রুন্নত তাহাতে অমহমান! 

হইয়। গেই দৃতীকে স্বপ্রীবেশে কহিতে লাখিলেদ | 

হে সখি! প্রথমতঃ নযনগঙীহার! র্বারাগ জঙ্মিয়াছিল, মেই পূর্বব- 

ঠ্ঠ & 
টা াা ঞ । ০০০১০১১১১১১ রি 



৩২২ শ্্রীচৈতশ্বচরিতামত। [আদি। ৮ পরিচ্ছেদ। 
রি 

ব!ণ॥ অবদোই বিরাগ তু*হু ভেলি দুী। স্থপুরুখ প্রেক এঁছন রীতি। | 
বর্দনরুদ্র নরাধিপম।ন। রামানন্দরায় কবি ভাগ | ১৩৩॥ ৰ 

তথা ছি উজ্জ্বলনীলমণে। স্থায়িভাবগ্রকরণে র 
দশধিকশতাস্কে শ্রীবূপগোস্বাখিবাক্যং ॥ 1 
রাধায়া ভবতশ্চ চিন্তজতুনী ম্বেদৈবিলাপ্য ক্রম।দ্- 

| 

মনঃ কনর্পেণ পিষ্টং অভেদং কৃতমিতাহং জনে অতঃ সখি তংসর্দং প্রেমকতাং শ্রীরুষ্ণায় 

কথয়িষ্যসীতি বিছুরহ জানি বিস্বৃতা মা তুঃ যতন্ঃ তখিম্মরণশীলসা অনুগত দূতী অতো; 

চি স।হজিকমিতি বক্রোক্তিজনিতমিতি ভাবঃ। মধত পাঁচবাণ মধাস্থঃ কনারঃ। এ 

সে। বিরগ ইত্যনেন বক্রোক্তিমণনন্চ স্পষ্ট; অন্রাবহিখা কিধিম্মনবিরামাদেব বোধা। 

(বর্ধন বর্দিষু। কদ্রগুণেন নরাধিপস্োব যান ইঠি গীতকরণনুমিতং | পক্ষে শ্রীপ্রত।পরুদ্রমহা, | 

রাজেন বর্দিতমান: কবির্ভ/তি | ১৩৩ ॥ |] 
লোঁচনরোচনা!ং | এত সর্বা।নভ্তরমমা ভাবসো।দাছরণম।হ রাধায়াঃ তবভশ্চেতি 

| 

ূ রগ দিন দিন বৃদ্ধিণীল হইয়া! দীম। প্রাপ্ত হইল না, তিনি আসার পতি 
নছেন, আমিও তীহার পত্ী নহি, তথাপি আমাদের মন কন্দর্পকর্তৃক | 
ূ পিষ্ট অর্থাৎ অভিন্ন হইয়াছে, ইহ। আমি অনগত আছি, অতএব হে 
' পখি! সেই সমস্ত প্রেমের কার্ধয শ্ীকৃষ্জকে বলিও ষেন বিস্মৃত হইও ন| 

৷ যেহেতু বিশ্মরণশীল শ্রীকৃষ্ণের তুমি দুগী, স্ৃতরং তোমার ,বিস্যরণ 
স্বভাবদিত্ধ, আমি দূতী অস্বেষ। করি নাই, অনাকেও আব্বযণ করি নাই ূ 

5 

উভয়ের মিলনে কন্দর্পই মধ্যস্থ, এখন তিনি আমার গতি বিরক্ত, স্ৃত- 

রাং তুমি তাহীর দুতী হইয়াছ। যাহা হউক, মৎপুরুষের থে প্রেম, 
তাহার রীত্তিই এইরূপ ॥ ১৩৩ ॥ 
| এই বিধয়ের অর্থাৎ মহাভাব বিষয়ের প্রম।ণ উদ্জ্বলণীলমণির 

স্থয়িভাবপ্রকরণে একশত দশ অস্ধে 
শ্ীরপগেম্বামির বাক্য যথ ॥ 

কৌন কুগ্ধে পরম্পর পরম্পরের মাধূর্ধ্যস্াদে নিমগ্ন এবং উদ 

পেশী শশী শী পা তপতি পাশ 

| 

র 
/ 

| 

- সপ্ত 



রি না 
আদি। ৮ পরিচ্ছেদ । ] শ্রীচৈতন্যচরিতা স্ব । ৩২৩ 

যুঞ্জমদ্রিনিকুঞ্জকুপ্জরপতে নিধূর্তভেদভ্রমং | 

চিত্রায় স্বয়সম্থরঞয়দিহ ব্রহ্মাগুহ্দেযাদয়ে 

ভূয়ে(ভির্নবরগহিঙ্থুলভরৈঃ শৃঙ্গ।রকারুঃ কৃতী ॥ ১৩৪ ॥ 
, প্রভূ কহে সাধ্যবস্ত অবধি এই হয়। তোম!র এসাদে ইহ জাঁনিল 
নিশ্চয় ॥ সাধ্যবস্ত সাধন বিনু কেছ নাহি পাঁয়। কপাকরি কহ ইহা 

পা আপ সপ পদ জপ পপ এপ পপ জি ৭ ২২ পপি ৯ তপতি 

শ্বেটদস্তৰাথা সাত্বিকবিশেষবুত্তিভিঃ অস্তবিররণীভাবরূপাভিঃ | পক্ষে মুহরমি ঠাগৈশ্চিনাম 

আশ্চর্ঘ্যায় পক্ষে চিত্রলেখায়। অন পরম্পরমভিন্নচিহাত্ততানাম্য। অগ্রবেশ।২ শ্বলংবেদযদশ| 

নর্শিত।। নবর'গ হিস্থুলটৈরিতি যাবদা শ্রববৃত্তিত্ব' দর্শিহং ॥ ১৩৪ ॥ 

মত্বিকতাবে অলঙ্কত শ্রীরাধ।কৃষেের মহাত।বমাধুরী অনুমোদন করিয়। 

বৃল্দ। শ্রীকৃপ্চকে কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি গোবদ্ধনপর্ববতের নিকুঞ্মন্থম্ষীয় 

কুঙ্জররাঁজ, শূর্গাররসরূপ স্বকার্ধ্য-কুশলশিল্পী, শ্বেদ অর্থাৎ অন্তর্বাহা দ্রে- 

। রূপ যে সাত্বিকবিশেষ বৃত্তি, তাহার বারা শ্ীর।ধার এবং তোমার চিন্ত- 
রূপ লাক্ষ।কে দ্রবীভূত করত অভিন্নরূপে মংযে।গিত করিয়া ব্রহ্মাগুরূগ 
হর্থেযে অর্থাৎ অট্রাপিকাঁর মধ্যে চিত্র করিবার নিমিত্ত ব্হুক্কর নবরাগ 
হিঙ্ুলদ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়।ছেন & ॥ ১৩৪ ॥ 

মহ! প্রভূ কহিলেন, সাধ্যবস্তুর ইহাই চরম সীমা, তোমার আনুগ্রান্থ 

ইহ। নিশ্চয় জ]নিতে পারিলাম, কোন ব্যক্তি সাধন ব্যতিরোক দাধ্য- 
শীট শশী 7, ০ ০ পক পাপা পদ ও পপ পাব পাপ আপ 

* তাঁংপর্ন্য। শৃঙ্গাররদই করু অপাৎ শিল্পী, কঠি অরাৎ স্বীক্কর্পে পটু, ইহাতে কমতি 
নুম্পষ্ট হইণ, প্রাধা এবং তোমার এই হুচনাদ্থার| উপপত্াভাবহেহু লে।ক্বয় নিন্গার অন. 

বেঙ্ষণ ধযুক্ত গেম সূচিত হইল। পরস্পরের চিত্তই জতু অর্থাৎ লাঙ্গা, প্রদরূপ উদ্ধারছ য়া, 

পক্ষে অগ্নি সম্তাপদ্ধ।র| দ্রবীভূত করিয়া! এতদ্বায়। লহ, এক ীভাবকূপে মিলন, ইহাঘ।র। 
প্রপ্র । ক্রমে অর্থাত ধীরে ধীরে এতন্বার| বাধা গ্রকাশ নিমিত মান। ভোদদ্রম ঘেরূপে 
নিধৃত হয়, এন্ূপে একত্রীকরণহেতু স্ুসধ্য গ্রকাশ1 গোবদ্ধনপর্যত সকলের নিকুজেতে 
কুপ্ঝয়পতি বে তুমি ইহাতে মহ।গলেন্্র তুলা লীলাশ।লি হো।মার সুকুমার চরণধন্জের পর্বত: 
গহ্বর কু্জাদিতে পরস্পর মিলন নিমিত্ত দিবারাঁজ অভিসারকারি যে তোমরা! হুই জন যুবক: 

নর রহঃ 
শি শম্পী শশী শি শিপ শিপ পা পিপি পাপে পস্পপপপগ ১ এ ০০ পাথর ০ 

পট সপ উপর ৭ -: 

গলপ ০৯ সি পাপী তল শপ ৬ 

৭ ৯২ তালি 2 লস লিল 



৩২৪ | রিনার | [আদি। ৮ পরিচ্ছেদ। | 

পাবার উপায় ॥ ॥ ১৩৫ ॥. রায় কহেযে কহাও মর কছি বাণী। কি 

কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই নাজানি॥ ব্রিভুবন মধ্যে এছে আছে কোন 
বীর যে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির ॥ ১৩৬ ॥ মোর মুখে বক্তা 
তুমি তুমি হও ভোত|। অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা। রাধাকৃ্ণের 
লীলা এই তি গুঢ়তর | দাদ্য বৎমল্যভাবের না হয় গোঁচির ॥ ১৩৭ ॥ 
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার। সথী ছৈতে হয় এই লীলার 

শা 

বন্ত গ্রাণ্ড হয় না, এক্ষণে কূপ! করিয়। ইহ! পাইবার উপায় বল ॥১৩৫॥ 

র[মানন্দরায় কহিলেন, আপনি যাহা বলান, আমি সেই বাক্যই 

বলি, কি যে বলিতেছি, তাহার ভাল মন্দ কিছুই জনি না, ত্রিভুবন 

মধ্যে এমন কোন্ ব্যক্তি ধীর আছে যে, আপনকার মায়ান।ট্যে স্থির 

হইতে পারে ?॥ ১৩৬॥ 
আপনি আমার মুখে বক্তা ও আপনিই শ্রে।ত| হয়েন, অত্যন্ত রহস্য 

সাধনের কথা শ্রবণ করুন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই লীলা অতিশয় গতর, 

দাণ্য বাংমল্যাণদ ভাবের গোচর হয়না ॥ ১৩৭ ॥ 

ইহ!তে কেবলমাত্র মখীদ্িগের অধিক।র, সখী হইতে এই লীলার 

যুবতির ধষ্ট ও-নুখপনক এতদ্বারা রাগ। নিতা নৃতনহ্থে ভাসমান যে রাগ তাহাই হিঙ্ল- 

রাশি, এতদ্বারা অগরাগ, ভূয় অর্থাৎ বছতর, এতদ্বারা মহাতীব, নবরাগ অর্থাৎ হি্গুল, 

তদ্থার! চিন্তরূপ লাক্ষার রক্কিমাকরণ। হিস্কুপারক্ত জতুর অস্তবহঃংহিঙ্ুলাকী রত, উততয় 

চিন্তের মহাভাবাকরহ, অন্গুরাগোৎকর্ষের শ্বনংবেদাত্ব, বঙ্ষাগুহর্শো।দরে চিত্র করিবার 

লিশিস্ত। পক্ষে ব্রদ্মাগুসকলে যে সকল হর্দদ। অর্থাং ধনিদিগের বাসস্থান তছুদরে তর্ক 

ধনিজনজদাঘে অতিশয় উক্তি গরযুক্ত ভক্তজনের অস্তঃকরণসমূহে চির নিমিত্ত অর্থাৎ বিশ্ময় 

্রাপ্তির শিমিন্ধ মহাতাধ ক্রিয়ার ক্ষোন্ঠ অনুতবনীয় | এতদ্বারা যাঁবদা শ্রয়ৃত্তিত অর্থাং যত 

রাগ, ততই অনুরাগ উক্ত হইল এবং উত্তরোতর উদাহরণ সকলে মহাভাব চিহসকল কোন 

স্থানে থাড দ “কান স্থানে সমস্ত গমা হইয়া থা থাকে ॥ ১৩৪ | | 

| র্ ০. ০ ৮ শীশিিপিীশিল 



পপ 
পিচ ০ 
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অ(দি। ৮ পরিচ্ছেদ । ] প্রীচৈতন্যচরি তায়ত । ৩২৫ 

বিস্তার ॥ সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়। সী লীলা বিস্তারিয়। 
সথী আম্ব[দয় ॥ ১৩৮ ॥ সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি। 
সখীভাবে তাহ! যেই করে অনুগতি ॥ রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য দেই 
পায়। সেই নাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ ১৩৯॥ 

তথাহি গোবিন্দলীলামবতে ১০ সর্গে ১৭ শ্লেকে 
রন্দ।ং প্রতি নান্দীমুখীবাক্যং ॥ 

বিভুরপি স্থখরূপঃ স্বপ্রকাশোছপি ভাবঃ 

ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্য়োর্ধ। ঝতে স্বা; | 
পপ পাপা শসা পাপ ০ 

সদানন্দবিধাঁয়িনাং। রাধারুষয়োর্ভাবঃ স বিভূবাপকোছত্তিমহান। অতিন্থথক্ূপঃ স্ষ- 

প্রকাশঃ স্বয়ং প্রকাশমানশ্চ। এবং বিশেষটণবি শিষ্টোইপি যাঁঃ সথী ফ্কতে বিনা রসপুষ্টিং 

নহি প্রবহতি তাং কীর্দৃশীঃ স্বাঃ স্বীঘাঃ তগে। রাধারুঞ্চয়োরাতীয়াঃ। কাঁঃ বিনা ক ইব। 
ঈশ ঈশ্বরঃ চিদ্বিতৃতীবি'না যথা পুষ্টিং ন গ্রাপ্রোতি তথা । অত আসাং সখীনাং পদং কো 

] 

বিস্ত।র হইয়! থাকে)? সথী ব্যতিরেকে এই লীলার পুষ্টি হয় না, সখী 
নিজে লীল৷ বিস্তার করিয়া নখীই আম্বাদন করেন ॥ ১৩৮ ॥ 
| সখী ভিন্ন এই লীলা অন্যের প্রবেশ নাই, যে ব্যক্তি নিজে সখী- 
ভাব গ্রহণ করিয়া, সখী-অনুগামী হয়েন, রাঁধাকৃঞ্জের কুপ্জসেবা যে সাধ্য, 
তাহাই তিনি প্রাণ্ড হয়েন, এ কুঞ্জসেবারূপ সাধ্যবস্ত লাভ করিতে আর | 
কোন উপাঁদ্স মাই ॥ ১৩৯ ॥ | 
এই বিষয়ের প্রমাণ গে|বিন্দলীলাম্বৃতের ১* সর্গে ১৭ গ্লোকে 

রূদ্দার প্রতি নান্দীমুখীর বাক্য যথা ॥ 
বন্দে! সর্ধধ্যাপী ঈশ্বর যেমন চিচ্ছক্তি ব্যতীত পুষ্টিপ্র।ণ্ড ছয়েন 

না, তদ্রপ অতিমহ।ন্ দ্বপ্রকাশ ও হৃখন্বরূপ র।ধকৃষ্ণের যে ভাব, তাহা 

সখী.:7তি ব্যতিরেকে ক্ষণকালের নিমিত্ত রলপুষ্টি বহন করিতে গারে 



শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [আদি। ৮ পরিচ্ছে?। 

এবছতি রসপুগ্টিং চিদ্ধিভূতীরিষেশঃ 
শ্রমূতি ন পদমান|ং কঃ মখীন|ং রসজ্ঞ ইতি ॥ ১৪০ ॥ 

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। কৃষ্চমহ নিজলীলায়ু নাহি সখীর 
মণ ॥ কৃষ্ণসহ র।ধিকার লীল!] সে করায়। নিজকেলি হৈতে তাতে 
কেটি স্বখ পায় ॥ ১৪১॥ রাধ।র স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা। সখীগণ 
হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥ কৃষ্ণলীলাম্বতে যদি লত|কে পিঞ্চয়। নিজ 
সেক হইতে পল্লবাদ্যের কে।টি সখ হয় ॥ ১৪২ ॥ 

তথাছি গোবিদ্দলীগ।মৃতে ১০ সর্গে ১৬ শ্রে।কে 
বৃন্দ।ং প্রতি নান্দীমুখীবাক্যং ॥ 

সখ্য; শ্ীর।ধিকা য়! ব্রজকুমুদবিধোহলএদ্িনীনাম শক্তেঃ 
সপ ৯৮-৮ ০.--প্জজ। ৯ 

রসজ্ঞে। ওকে! ন শ্রতি সর্বো রসজ্ত। আশ্ররস্তোষেতি ভাঁবঃ॥ ১৪ | 
সদানন্দবিধায়িনাং। প্ররাধিকায়া নিতে সাং সর্থীনাং নিবৃতিঃ স্যাং ত্র তয় 

সহাপামভেদং এবকারণমিত্যাহ সখা ইতি । ব্রলন্ধূপ কুমুদনাং বিধোশচজ্্রলা হ্বাদিনী নাম ০০১১১ সব তজপল 

পাপী কা পা ১ পা পাশ পাপ 

পপ পা 

না, অতএব এই লকল'সখীর পদ কোন্ রপজ্ঞ অর্থাং ভক্ত আশ্রয় না 
করে ?॥ ১৪০ ॥ 

সথীর যে স্বভাব, ত।ছ।র অকথ্য কথ।, কৃষ্ণের সহিত, নিজলীলাঁয় 
সখার অন্তঃকরণ নাই। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার লীলামান্র করান্, 
তাঁহাতে সখী. নিজলীল! হইতে কোটিগুণ স্খ প্রণ্ত হয়েন ॥ ১৪১ ॥ 

শ্রীরাধার ন্্রূপ এই যে'তিনি কৃষ্প্রেমের কল্ললতারূপ, সখীগণ এ 
গিতার পল্লব, পুঙ্প, ও.পাত1 হয়েন। যদি কৃষ্ণলীলাম্বতদ্।/রা লত্তাকে 
সেচন করা যায়,তাহাতে পল্লব, পুষ্প ও পত্র কলের নিজসে$ন হইতে, 
কোটিগুণ সুখ হয়, ॥ ১৪২ ॥ 

ইহার প্রমাণ এ গোবিন্দলীলাম়তের ১০ সর্গে ১৬ ক্লেকে 
বন্দর প্রতি নাল্দীমুখীর বাক্য যথা! ॥ 

হে লখি! শ্তরীরীধার হুখেতে যে লকল সথীর হুখোৎপত্তি হয়, | 
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সারাংশপ্রেমবল্পযাঃ কিশলয়দলপুস্পা দিতুল্য।ঃ স্বতৃল্যাঃ | 

দিক্তায়।ং কৃষ্ণলীলাম্ব তরপনিচধৈরল্পসন্ত্য।মমুষ্য।ং 
জাতোল্ল।পাঃ স্বমেকৎ শতগুণমধিকং সন্ভি যত্তম্ন চিত্রেং ॥ 

ইতি ॥ ১৪৩ ॥ 

যদ্যপি মখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাছি মন। তথাপি রাধিক। যত্তে করান 
সগম ॥ নানাচ্ছলে কৃষ্ণ গ্রেরি সঙ্গম করায়। আত্ম-কৃষ্ণলঙ্গ হৈতে কেটি 
স্নখ পায় ॥ ১৪৪ ॥ আন্যে।নো বিশুদ্ধ প্রেমে করে রসপুষ্ট | তা মবার 
প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তৃষ্ট ॥ সহজে গোগীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। 

সা আপ কি 

ঘ। শক্তিত্তমা।; সার।ংশো। যঃ গ্রেদা স এব বশী লতা তম্যাঃ শ্রীরাধিকায়ঃ সথাঃ কিশলয় 

দলপুষ্পাদিতুলাাঃ স্বতুলাঃ শ্রীরাধিকাতুল্যান্চ। অতঃ শ্রীরুষ্ণলীলামৃতরসদ্য নিচয়ৈঃ সমু 

রমুষাং রধায়াং সিক্তায়াং উল্লসন্থয।ধ সতা।ং তঃ সথাঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং জ(তো- 

লাস! ভবস্তি ইতি যং তং চিন্রং ন॥ ১৪৩ ॥ 

তাহাতে শ্রীরাধার সহিত তীহাদিগের অভেদই কারণ, কেননা, ব্রজ- 
কু্ণদ মকলের চন্দ্রম্বরূপ শ্রীরুষ্ঃর হলাদিনী নামে যে শক্তি, তাহার 
সার।ংশরূপ প্রেম, সেই গ্রেমই গ্রীরাধারূপ লত।, সখীগণ তাহার পত্র, 
পুষ্প ও পল্লবন্বরূপ হওয়।তে তাহার! শ্রীরাধ।র তুল্য, অতএব শ্ীরাধা- 
রূপ লতা, শ্রীকৃষ্ণের লীলাম্বতের রণসমূহদ্বার পিক্ত হইয়া উল্লমিত 
হইলে, সেই মকল পত্র পুষ্প।দিন্ূগ সখীগণ আপনাদিগের গেচন 
অপেক্ষা যে শতগুণ অধিক উল্লাসবড়ী হইয়া থাকেন, ইহা আশ্চর্ধ্য 
শহে॥১৪১॥ 

(.. যদ্িচ প্্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গমে মথীর অভিলাষ নাই, তথাপি শ্রীরাধ! 
যত্ব করিয়। এ সখীকে গ্রীকষ্জের সগগম করান। নানাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণকে | 
প্রেরণ করিয়া! সথীকে সঙ্গম করান হয়, ইছ।তে নিজের কৃষ্ণলঙ্গ হইতে 
প্ীরাধ।র কে।টিগুণ সুখ হইয়া থাকে ॥ ১৪৪ ॥ | 

সখীগণ পরস্পরের বিশুদ্ধ প্রেমরসকে পুষ্ট করেন, তাঁহাদিগের | 
প্রেম দেখিয়। শ্রীকৃষ্ণ সন্তষ্ট হয়েন। স্বভাবতঃ গেপীপ্রেম প্রাকৃত কাম | 

হি 
1 ৪২] 



- ঠা... -:৮ ১২ হর হু 

হে ১ 
৮ _. আচৈতন্ঘচরাতাম্বত | [মধ্য। ৮ পরিচেদ 

কামক্রিযজ সায়্য তাঁরে কছে কাম নাম ॥১৪৫॥ 
: তথ।ছি ভক্তিরসাস্তযিন্ধো পুর্বাবিভাগে মাধনভক্তি- 

লহ্ম্য।ং ১৪৩। ১৪3 অন্বধূতং গৌতমীয়তন্ত্রবচনং ॥ 
প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং 
ইত্যুদ্ধবাদয়ে|হপ্যেতং বা্স্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ১৪৬ ॥ 

নিজেন্দ্িয় হুখহেতু কামের তাৎপর্ধ্য । কৃষ্চহখের)তাৎপর্ধ্য গোপী- | 
ভাব বর্ধ্য॥ নিজেক্িয় হখবাঞ্। নাহি গোপিকার। কষে হখ দিতে 

(করে সঙ্গে ত বিহার ॥ ১৪৭ ॥ | 
তথা হি ্রীমন্ত/গবতে ১০ স্বদ্ধে ৩১ অধ্যায়ে ১৯ লেকে 

সা 

ৰ প্রেমৈবেতি। ভ্ুক্তিরসামৃতসিক্ধৌ ক।রিকায়াং। তত্ততক্রীড়ানিদানত্বাৎ কাম ইত্যগমৎ্ | 
প্রথামিতি। ছ্্গমসঙ্গমন্যাং। এতাঃ পরং তনুভৃত ইত্যন্তস্থত্য তত্র ছেতুমাহ ইতীতি। এতং ৃ 
ৰ এন্তাদৃশেন কাণবাভিমানরূপেণ ভাবেনোপলক্ষিতো! ধঃ গ্রেমাতিশযন্তমেবেতি জেয়ং ॥ ১০৬ ্ 

সপ 
সপ শস্পি সপ 

' নছে, কিন্তু কামক্রিয়ার সহিত সমতা হেতু তাহাকে কাম বলিয়। বর্ণন 
করাযায়॥ ১৪৫॥ 
ৰ এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসা মৃতদিন্ধুর পূর্বববিভাগে দ্বিতীয় 

সাধনভক্তিলহরীর ১৪৩। ১৪৪ অন্বন্কৃত 
গৌতমীয়তন্ত্রের বচন যথা ॥ 

 গোৌঁপর।মাদিগের প্রেমই কাম বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই কারণে 
'উদ্ধবাদি ভগবানের প্রিয়ত্তক্তগণ গে।পীদিগের এই বিশেষ গ্রেমকে র 
প্রার্থন! করিয়াছেন ॥ ১৪৬ ॥ ৃ 

দিজের সখ নিমিত্ত যাহা হয়, তাহ।র নাম কাম, আ।র যাহ! কৃষ্ণ | 
স্থখের নিমিত্ত হয়, তাহাকে কাম বলে না, তাহাই গোপীদিগর ভাব, |. 
এই ভাব সর্বশ্রেষ্ঠ । গোপীদিগের নিজেক্দিয় হথের বাগ! নাই) প্রীরু- | 
কে মুখ দিবার নিমিত.উহার সঙ্গে বিহার করিয়া থকেন ॥ ১৪৭ ॥ 
|. এই বিষের প্রমাণ শীমন্তাগবত্তের ১০ স্বন্ধের.৩১ অধ্য।য়ে 
০ বটি ভে. মি নখ, 
রঃ ১ . 

. 

চি 
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শ্রীকৃষণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং যথা ॥ 

যতে হুজাতচরণ|ন্বুরুছং স্তনেষু 

ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমছি ককশেযু। 

তাঁবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩১ ।১৯। অতিগ্রেমধর্ষিত1 রূদত্য আহঃ যদিতি। 'হে শ্রিক্ 

যন্তে তব স্থুকুমারং পদাজং কঠিনেষু কৃচেযু সম্বর্দনশক্ষিতাঃ শনৈঃ শঙ্টাদ বীমহি ধায়য়েম 

বয়্ং। তেনাটবীমটি গচ্ছপি নয়সীতি পাঠে পশূন্ ব| কাঞ্চিদন্/।ং বা আত্মানমেৰ বা নষসি 

প্রাপরনসি তত্ততস্তংপদ।জং বা কৃর্প।দিতিঃ সুপ্প।সানাদিতিঃ কিং শ্বিৎ ন বাথত্তে কখং ছু 

ন।ম ন ব্যথতে ইতি ভবানেব আযুজীবনং যাঁসাং নে! ধীরত্রমতি মুক্তি ॥ 

বৈষ্ণবতোধষণযাং। নম ক।ন্ত। হৃদ্রজঃ কিন্বা তরিস্দনমিতাপেক্ষায়াং রুধত্য এযোদিশস্তি 

যদিতি। অন্ুরুহন্দপকেণ সিদ্ধে২পি স্ুকোমলত্খে স্থজাতে ধিশেষণং তডোইপি পয়ষফো মত 

বিবক্ষয! শনৈরিত্যত্র হেতুর্ভীত। ইতি তত্র চহেতুঃ ককশেখিতি স্তমেধু দবীমহীত্াত্র হেতুঃ 
হে প্রিক্ ইতি শ্রিয়ত্বেন হদোৰ তত্রাপি স্তনেধেব ধারণস্য যে।গ্যত্থাৎ। তেনাটবীমটসি অধুনা 
নিশি বনে ভ্রমসি ইত্যা্: | স এষ চরণটোব ধারণে পুনস্তহৃখে চ হেতুরুক্তঃ। অনি. 
শঙ্গয়। তত্ব বর্ধিতঙ্গেহাতিপয়ত্বাৎ। পুর্বং গোচারণায় তৃগময়গ্রদেশ এব পরিজ্রমণাঁৎ। 

প্রায়িকন্ধেন শিলেত্যাহাক্তং | সম্প্রতি তু কক শপ্রার়ত্তেন দৃশ্যমানে পুলিনোৌপক্থিতন হসুনা- | 

তটে ভ্রমণাং কুর্প।দিভিরিতি যদ।পি শুদানীং শ্ীবৃন্দাদেবাদি গ্রযস্েন শ্রুবৃন্দাবনসা শ্বভাবেন 
চ তেষামপি তর তত্রাশঙ্কা! নাস্তি তথাপি অনিষ্ট।শঙ্কীনি বদধুহুদয়ীনি ভবস্তীত্াযাদি ন্যায়েন 

শঙ্কা তাদাং স।জায়ত এব ভ্রমতি মুস্থতি। জর হেতুঃ। ভবদাঁদুযাঁমিতি ইখমেযোপক্রান্তং 
তবয়িধ্াদব ইঠি। মধ্যে চাত্ন্তং চলপি যদ্ধজাদিতি অশষ্তৈর্ধা বাথ। সাত্মজ্জীবদ এবোৎপগ্যতে 
তদধুন। প্র।ণঞ্ণ্ ধারয়িতুং কথঞ্চিদপি ন শরু,ম ইতি ভাব: | তদ্দেবং তাতৃশশক্কা এব হষ্টরজঃ 
তন্রিহদনধ শ্বরমেব পর্মধপ্রয্তমাঙ্গে সলালনম্থনিরসনমেব ইতি গ্রুতমেব সমাগঙ্ছেতি | 

১৯ শ্লেকে শ্রীকুষ্ণকে উদ্দেশ করিয় 
গোপীদিগেক্স বাক্য যথ! ॥ 

গোপীগণ অবশেষে. প্রেমধধিতা হইয়া পৌদন' কক্পিতে করিতে 
কছিতে লাগিলেন, হে প্রিয়! তেষ্টাপ্ন ঘে সকোমল চরণকমল আরা 
স্তনের উপরে সম্মর্দন আশঙ্কার আস্তে আস্তে ধারণ করিয। থাকি, তু 
দেই চয়ণদ্বার! এখন অটবী ভ্রমণ কষ্নিতেছ, তে।মার সেই চয়ণকমল কি 
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তেনাটবীমটসি তদ্বযথতে ন কিং শ্ষি 

কুর্প।দিভিত্রমতি ধীর্ভবদাযুমাং নঃ॥ ১৪৮ ॥ 
সেই গোপীভাবাযুতে যার লোভ হয়। বেদধর্্ মব্ব তেজ 

সেই কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ১৪৯ ॥ রাগানুগ।মার্গে % তারে ভজে যেই 
জন। সেই জন পায় ব্রজে ভ্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৫০ ॥ ব্রজলে।কের কৌন 
ভাব লঞ। যেই তজে। ভাঁবযোগ্য দেহ পাঞা কষ পায় ব্রজে॥ 

৮ শসসপিশসটি 

ভাবঃ। নয়মীতি প।ঠে গচ্ছমীত্যেবার্থঃ। নয় পয় গতো ইতি ধ1তোঃ তদেবং তাসাং সর্ব- 

স্যাপি ভাবসা গ্রেমৈকময়ন্থে হিতে ভ্ীভগনতোঁৎপ্যেবমেব জেয়ং। হস্তেমা। মগ্সরি প্রেমৈক- 
মধ্য ইত্যদিভাঃ পরমন্থথময়াশ্মদানমেব সমঞ্জসং। তচ্চ যোগ্যহাদেবমিতা।লোচ] তাদৃশ- 

ৰ গ্রেমময় এতদিচ্ছ| জায়ত ইতি । এবমণাদপি উহাং সহ্গদয়ৈস্তদেকরগিকৈরিতি ॥ ১৪৮ ॥ 

সুক্ষ প।য।ণ।দিঘ।র| ব্যথিত হইতেছে না? অবশ্যই হইতেছে, ত।হাই 
ভ[বিয়। আমাদের মতি অতিশয় বিমোহিত হইতেছে, যে হেতু ভুমি 
আমাদের গরম।য়ুঃ ॥ ১৪৮ ॥. 

দেই গোপীভাবাম্থতের গতি যে ব্যক্তির লে।ভ হয়, রি ন সমস্ত 
বেদধর্্ন পরিক্তয।গ করিয়া! ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন ॥ ১৪৯ ॥ 

“অপর ঘ্ে ব্যক্তি রাগানুগ।ম।র্গে ভীকুষ্ের ভজন করেন, তিনিই 

| বৃদ্দাবনে ব্রজেন্দনদ্দনকে গুপ্ত হয়েন ॥ ১৫০ ॥ 

' ্ীঅপিচ, যে ব্যক্তি ব্রজলোকের যে কোন ভাব লইয়া শরীফের 

ভজন. করেন, তিনি ব্রজভাবযে(গ্য দেহ লাভ করিতে কৃমঃ এও 

| * অথ রাগানুগ। ॥ 
| তক্তিরসামৃতসিনকর পূর্ববিভাগে হিতীয় স|ধনভক্তিলহরীর ১৩১ অস্কে যথা ॥ 

বিরাঝস্তীমভি বাক্তং ব্রক্নবাসিজনাদিযু। 
ূ রাগানিক্লামগ্ুস্থতা যা স। রাগ।মুগোচাতে ॥ 
.. অস্ার্থং। ব্রব।সিজনাদিতে গ্রক।শারূপে বিরাজমান। যে ভক্তি, তাহাকে রাগায্জিকা 
| ফন্ধে। এই ধগাফ়িকাতক্তির অনগগতা যে ভক্তি, তাহান্ব নাম ০৮ ভক্তি ॥ 

পি -& 
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পাপ চিরিক টিভির রা 

তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ শ্র্তিগণ। রাগমার্গে তজি গাঁইল ব্রজেন্দ্র- 

নন্দন ॥ ১৫১ ॥ 
তথাহি ভ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্য।য়ে ১৯ শ্লোকে 

ভগবন্তমুদ্দশ্য বেদস্ততিঃ ॥ 

নিভৃতমরুম্মনোক্ষ দৃঢ়যে।গবুজো 

হদ্িযন্মুনয় উপ্মাসতে তদরয়োহপি যষুঃ স্মরণ । 
॥».»- শশী শী শীশাশি, 

পাপা পাাশাসপাশাঁিশি 

ভাঁবার্থদিপিকায়ং। ১*।৮৭।১৯। 

ইদানীমান্স! বা অর দ্রষ্টব্যঃ শ্রে।তবো। মন্তব্যে নিদিদ্যাসিঙবা ইতাদ।াঃ আতয়ো ধ্যান 

মঙ্গহেনোপদিশ স্বী্াা।হ নিভৃ ঠমরুন্মনে।স'দ
ৃঢ় যে।গযুজ ইতি । মরুৎ প্রাণশ্চ মন অক্ষাণি 

ইন্জিয়ানি চ নিস্ৃতানি সংযমিতানি মৈঃ তে চতে দৃঢ়যোগং যুঞ্জন্তীতত দৃঁ়যোগযুজশ্চ তে 

তথাভূত। মুনয়ে। হৃদি যন্তত্বমুপ।সতে । তদেবারয়োৎণি তব ম্মরণ।দদযুঃ এাপুং। স্ত্রিযজোইগি 

কামত উরগেন্দ্রভো গতু্গদগ্ুবিদক্ত পিয়ঃ অহীম্ত্রদেহসদূশগোভূ্জদ ওয়োবি যা ধার্দাসা! 

তাঁঃ পরিচ্ছিন্নদৃগয়ঃ | সমদৃশত সমমপারচ্ছিন্নং দ্বাং পশস্তে]া বয়ং শ্রুঠাভিমানিনে)া দেবত। 

অপি তে সমা এব ক্ুপাবিষয়তয়! অক্ঘিসংরাজন্ধাঃ অজ্বিসরোদং সুষ্ঠ ধারয়ন্তাঃ। জয়ং 

ভাঁবঃ। ইথং ভূতন্তব স্বরণান্ুভাবঃ। থে যোগিনন্থাং হৃদ্।ালগ্নমুপাসতে । যান বয়ং তা! 

মমমপরিচ্ছিন্নং পশ্যামঃ যাশ্চ স্ত্িষঃ কামতঃ পরচ্ছিন্জং ধায়স্তি। যেচ দেষিণঃ সর্বালগি 

তাংস্বামেব প্র।পয়ভীতি ॥ তোষণাং নিভূতে তাস টাক।দর্শিতশ্তৌ | দ্র্টবাঃ সা, 

কর্তব্যঃ। অসা সাধনান্যহ শোঁতব্য ইঠি। শ্রোতবো। গর সকাশাছুপক্রম।দিভিব্তা 

পর্যোগাবধারয়িতবাঃ। মন্তবাস্তদন্কূণতর্কেন।সম্ত/বন। বিপরীতভাবন। নিবারণায় শ্বয়ং গুপ 

হয়েন, তদ্দিষয়ে উপনিষৎ শ্রতিগণ দৃষ্টাস্তশ্বর্ূপ, উঠ্।রা রাগসাগে 

ভজন করিয়! ব্রজেন্দরনন্দন এগ হইয়।ছেন ॥ 

এই বিষয়ের গ্রম।ণ ১০ স্কন্ধের ৮৭ জদ্যয়ে ১৯ ম্লোকে ৃ 

ভগবানকে উদ্দেশ করিয়। বেদস্ততি যখ।-_ 

শ্রুতিগণ কছিলেন, প্র।ণ, মন ও ইন্জ্রিয় সংযমপূর্নিক হদৃঢ়যোগবুত 

মুনিগণ অ।পনার যে তত্ব হৃদয়ে উপাপন! ক'রেন, শক্রগণ অনিষ্ট চেষ্টায় 

আপনার স্বরূপ স্মরণ করিয়াও তাহাই গ্রাপ্তহয়, অপরিচ্ছিম যে আপ 

রা 335 _________
_________ শা 
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ক্রি উরগেন্দ্রভে।গডুজদ গুবিষক্ত ধিয়ো , 

বয়মপি তে মমাঃ সমদৃশে|হজ্বিসরোজন্ধা ইতি 1 ১৫২ ॥ 
সমদৃশ শব্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি। সঙ শব্দে কহে শ্রুতির 

গোপীদেহ প্রাপ্তি ॥। অজ্যি পদ্মন্থধ! কহে কৃষ্ণসঙ্গ।নন্দ | বিধিমার্গে % 

নাছি পায় ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥ ১৫০ ॥ 

বিচারণীয় | নিদিধা।সিঙবো| নিশ্চয়েন ধাবা ইতি। সিন নিত্যপ্রেয়দাঃ। শ্রারাধা' 

দয়! যং ধাস্তবাজ্যিসরোজনুধান্তদীয়ম্পর্শমাধুর্ধাণি হাদি ধতে সুজাতচরপাধুরুহমিত]দি- 

রীত)। সাক্ষাদ্ক্ষসোবোপাঁমতে ভলন্তে। বহুত্বমপরিচ্ছি্ৰৈশিষ্ট্যাপেক্ষয়।। তখ। চোক্তং। 

গোপান্তগঃ কিমচরপ্লিতা।দৌ অনুনব।ভিনবমিতি । ত| এব বয়মপি আসামহে। ইত্যাদী 

ভ্েজুমুকুনাপদবীংবঞতিভিবিমুগ্যামিতি নাঁয়েন তাদৃশত্বাযোগা। অপি যযিম। ভত্রাপি সমাঃ 

্রমনননদগো পীস্ষগ্রাপ্ত/। কামব্যছেন ততুলারপাঃ সতাঃ। স্তিয়ঃ কথভূতাঃ। উগেজ 

ইতযাদিলক্ষণাঃ । গোপান্তপঃ কিমচয়ফ্লিতাদিং এতাঃ পরং তন্থৃভৃতঃ ইত্যাদেই নায়ং প্রিয়ো- 

ই উ নিতাগ্রতেঃ প্রসাদ ইত্যাদেশ্চানুপারেণ সর্বহুল্ন ভিমাধূ্্যাহ 5বোদীপিতমহা'ভাবা | 

ইত্যর্থঃ| তর্হি কথং যযিথ তত্রাহ সপ তরাবারাভিতাবাঃ মতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৫২। 
পাপ পা শিশী পাস? পশ্পীশিপীপিপসপী 

আ।পষ্ঈ(কে পরিচ্ছি্নরূপে র্শনপর্ব্বক মর্পেন্্রদেহদদৃশ আপনার ভূজদণ্ডে 

বিষক্তবুদ্ধি কাঁমাস্ব! স্ত্রীগণও তাহ? গ্র।প্ত হয় এবং শ্রুত্যভিম।নিনী দেব- 

তাঁরূপ আমরা তৎসদুশ হুইয়াও আপনার পাদপন্কে স্থখে ধারণ করত 

তাহাই প্রাপ্ত হই ॥ ১৫২॥ 
“গ্মদৃশ” শব্দে মেই ভাবে অনুগতি বলিয়! থাকে, সম শবে শ্রঃতি- 

গণের গেপীদেহ প্রাপ্তি বলিতেছেন, “অজ্যি পদ্মস্ধা” এই পদে কৃষ্ণ- 

পগজন্য আনন্দকে কছিতেছেন, বিধিম।র্গে ভজন করিলে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র 

এ।প্তি হয় না ॥ ১৫৩ ॥ 
শপ আরজ ০ পক ৯:৩৭ ০43 

* ভ্াথ বৈধীতজিঃ ॥ 
তক্িরস।মৃততসিন্কুর পূর্বাবিভাগে দ্বিভীর়লাধনভক্তিলহরীতে ৫ অন্কে ॥ 

যত্্ রাগানবাধত্বাৎ গ্রধৃত্িকপজায়তে। 
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তথাছি তত্রৈব ১০ স্কদ্ধে ৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে 

পরীক্ষিতং প্রতি প্রীগুকদেব বচনং ॥ 

নাং স্খাপে। ভগব।ন্ দেহিনাং গোপিকান্থতঃ। 

ফলিতমাহ নায়মিতি। দেহিনাং দেহাভিমাঁনিনীং তাপলাদীনাং জানিনাং নিবৃত্তীভি. 

মানানামপি ॥ বৈষ্ঃবতে!ধণী। ৃ 

অথ কতমস্যান্তাদৃশী তত্প্রাপ্তির্জাতা পরেধাং বা কথং স্যাততাহ নায়মিতি অয়ং গোপি- 
কাম্থৃতো ভগবান্ দেহিত্বেনাভিমানবতাং তপ আদ্দিভির স্ুখাঁপঃ, কিন্তু এতাবাঁনেব বজতা- 

মিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ং। ভগবত্যচলে! ভাবে। যন্তাগবতসঙ্গত ইত্যুক ্লীত।| কথঞ্চিং কদাচিৎ 
তগ্তুকুসঙ্গে। যদি স্যাত্তদ। ক্রমত এব গ্রাপ্যঃ | এবং ভ্ঞানিনাং দেহাদ্িব্যতিরিক্কাস্মজ্ঞানবতাং | 

আত্মতৃতানাংভদ্বিজ্ঞানবতামপি ন স্থথাপঃ, কিন্ত পুর্ববত্তত্তক্তসঙ্গাদেব। আত্মপোতানা- | 

মিতি পাঠং কেচিৎ পঠস্তি তত্র আত্মৈর পোতগ্ডরধসাধনং যেষাং জ।নিনামিতার্থঃ | ওর্ছি | 

কেষাং কেষাং স্ুখাপ, ইতাপেক্ষায়াং তন্নিদর্শনম।হছ যথা ইহ শ্ীগোপিকা সাতে গক্িমতাং 

স্থখঃপঃ | অনেন মহাঁনারায়থাদিভক্কিমন্তোহপি বাবৃত্তাঃ যুক্তঞ্চ তেষামন্ত্রখাপ ইতি.। দেছি* | 
নাং জ্ঞানিনাঞ্চ দেহিসামানাদৃষ্ট্। ভক্তান্তরাণাঞ্চ গে।পলীলাদৃষ্ঠা! ততাদরানাম্পদন্বাংৎ। তত্ত' | 

ক্রানাং স্থখাপ ইতি চযুক্তং। ইং সতাং বরক্ষন্থাহুতৃতা। ইতাদিযু তেষাং তাঁদশ ও্ী; | 
লাঁয়াঃ সর্বোত্তমতয়ান্ুভবাদিতি জেয়ং। ওক গোপিকাম্বত ইতি বিশেষণনেব নোঁপলক্ষণং, | 

গেপিক্।য়া এব সর্বেপাদেয়ষেন বিবক্ষিতত।ৎ ইহ শব্ধাশ্চ তদ্বাচোব ন জগদাদি বাঁচী 

গ্রাপ্তত্বাদধযপত্বাচ্চ ভক্তিমন্তশ্চ ত্রেকালিকত্বক্তপরম্পয়। এব অবিশেষেণ প্রাপ্তত্বাৎ। তাঁমুপ- 

দিশতাং বেদানাং তছুপদেশকোপদেশ্যপরম্পরাণাং চানাদানস্তকালভাবিত্বাৎ। তচ্চ বিশে- 

ষ্ণং তক্তিনুখপ্রারডিরূপয়োঃ সাধনসাধ্যয়োরুতয়োরপাবস্থয়োদতিং। তশ্মান্ডে সার্বকালিক 

এই বিষয়ের গ্রমাণ শ্রীমন্ত।গবতের ১ স্বদ্দের ৯ অধ্যায়ে 

১৬ শ্রেকে পরীক্ষিতের প্রতি গশুকদেবের বাক্য যথা ॥ 

হে রাজন! গোপীনন্দন ভগবান্ ভত্তিপ্মান্ জনগ্নণের যক্রপ স্থখ- | 

শ!সনৈনৈব শান্ত্রসা স! বৈধী ভক্তিরাতে ॥ 
. অস্যাথঃ। রাগের জপ্রশ্তিহেতু অর্থাৎ অন্র!গ উৎপক্ন হয় নাই ফেল শাঁস্শাসন ভয়েই 

'যাহাতে প্রবৃত্তি জন্গিয়া! থাকে, তাঁহাকে, বৈধীভক্কি বলে ॥ 
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জ্ঞানিন।ং চ।তআভূত।নাং যথা ভক্তিমতাঁমিহ ॥ ১৫৪ ॥ 
অতএব গোপীভ।ব করি অঙ্গীকার। রাত্রিদ্িনে চিন্তে রাধাকৃ্জের 

বিহার ॥ পিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাহ।ঞি দেবন। সখীভাঁবে পায় রাধা- 
কৃষ্ণের চরণ ॥ ১৫৫॥ গোপী অনুগতি বিনু এরধ্য জ্ঞানে । ভজিলেহ 

নাছি পাম ব্রজেন্দ্রন্দনে ॥ তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষী করিল! ভঞ্জন। 
তথ।পি ন! পাইল ব্রজে ব্রজেক্্রননান ॥ ১৫৬ ॥ 

তথ|হি তত্রেব ১০ স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ৫৩ শ্রোকে 
| গোপীঃ গ্রতি উদ্ধবব।ক্যং ॥ 

স্থিতিঃ মিদ্ধা। তথ] গোপিকান্থতত্বেনৈব সাধননির্ণয়ে গে।পিকায়াশ্চ তৎসাধনত্বে স্বাশয় 
দোষাপাতাম় সাধনাবকাশ ইতি সৈব নির্দার্াতে অতএব গোপিকায়াঃ সুপ ইতি. কিং 

| বক্তবাং গোপিকাযাস্্ জুতএব স ইতি বাজিতং। উপলক্ষণঞ্ধৈ তত শ্রীনন্দস্য তদীয়ানামপি 
তেষাং তাদৃপত্ব্* শ্ীজন্ইমা।দিহতে তদীয়নানামস্ত্রে চ আবরণপুজায়াং দ্রষ্টবাং। শুস্মাং 

পুর্ববং ময়! তয়োর'শভ্যাং ড্রেণধরারূপাভ্য।ং যলীল।মজঃ. তদেবাপাত প্রবোধমংঅর্থমুক্ক, 
মিতি ভাঁবঃ॥ ১৫৪ । 

২ পর পা ৯৭ পপ ৭ আস ০৮০৮৭ -৮ 

লভ্য, দেহাভিমশি তাপমদির এবং নিবৃত্তাভিমান আত্মভূত জ্ব।নি- 
দিগেরও তদ্রপ স্থখলভ্য নহেন ॥ ১৪৫ ॥ 

অতএব গে।পীভাব অঙ্গীকার করিয়া দিসাবাত্র ভ্রীরাধাকুষ্জের বিহ।র 
চিন্ত! করিবে। আপনার সিদ্ধাদহ চিন্ত| করিয়! বৃন্দাবনে সেবা! করিলে 
মখীভ।বে শ্রীর।ধাকষ্জের চরণারবিন্দ প্রাপ্তি হয় ॥ ১৫৫ ॥ 

গোপীভাবের অনুগত ন| হইলে এশ্বরধ্য জ্ঞ।নে ভজন করিলেও 
ব্রজেন্্রনন্দন প্রা।ণ্ডি হয় না। এই বিষয়ে লক্ষমীদেবী দৃষ্টান্ত স্থল। এ 
লম্মবীদেবী শ্রীকৃষ্ণের ভজন, করিয়াছিলেন, তথ।পি, তিনি ব্রজেজ্রনন্দন 
গ্রাপ্ত হয়েন নাই ॥. ১৫৬ 

ইহার প্রমাণ শ্রীমন্ত/গবতের ১০ স্কদ্ধের ৪৭ অধ্যায়ে ৫৩ গ্লোঁকে 
গে।পীদিগের প্রতি উদ্ধবের বাক্য যথা ॥ 

2০ 
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নাষযং শ্রিয়োহন্গ উ নিতান্তরতেঃ গ্রসাদঃ 

্র্ষোধিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোইন্যাঃ | 
০. শশ

ী াীীপী পেশ সিসপিপশ্সিসপ্পপপপশ 

অহান্তাপূর্বশ্চ।য়ং গে।পীধু ভগবতঃ প্রদাদইতাহু নায়মিতি। অঙ্গে বক্ষমি উ অহ 

নিতাসরতেরেকান্তরতেঃ প্িয়োৎপি নায়ং গ্রসাদোইনুগ্রহোৎস্ি। নালনলোব গন্ধে রুক্ 

কাষ্ঠিশ্ট ঘাসাং স্বর্গাঙ্গনান।ং অগ্সরসামপি নান্তি অন্যাঃ পুনদুরতে নিরস্তাঃ। রাসোৎ- 

লনে ত্রীকঞ্চভুঙদণ্ডাতা(ং গৃহীত আলিঙ্গিতঃ কঠস্তেন লব্ধ! আশিষে! যাঁসিজ্তানীং গোপীমাং । 

ঘ উদগাঁৎ আ।বির্ুৰ ॥ বৈষ্ৰতোষণী | | 

| নম্ু পরপব্যোমনাথকষয়োরভেদ এল নিকূপাতে । তব পূর্বস্য চ সদ বক্ষঃসঙ্গিনী 

লঙ্মীঃ সর্বভক্কিশিরোমণিস্তস্য।ং ভাব: কথ: নাঞিনন্দাতে। কিঞ্চ। বখা দুরচরে প্রেষ্ঠে | 

। ইত্য।দিরীতা! বিয়োগময় ভাবস্যোতৎকর্ষঃ সর্বার লভাছে। ততো! য্দি সংযোগেষপ্যালাং 

ূ তেমাধিক্যং স্াাত্তহি তথ বর্ণতাং। মংযোগে তু লক্ষ এষ তদ1ধিক্যং গমাতে। কিঞ্চ। 

ৃ লক্্ীঠি/ শ্বরূপশক্তিস্ত তস্তদপেক্ষয়। শ্বরূপেণামুনুনাঃ স্থাঃ কথমেতাবত্যাঃ স্ততেবিিমীর্জিয়স্ে 

৷ তত্র সগ্রচি প্রা নায়মিঠি। অঙ্গে মদীশরসা ভীরুষ্চসা সুিবিশেষে তপ্মিন্ সংসক্ত?. যা 

রীস্তসা। অপায়ং এহবান্ গরম স্কদগমঙগনুখোরাসঃ উ নিশ্চিতং ন বিদাতে। কীদৃশা। অপি 

ূ তস্যা: নলিনগ্য দিবাস্বর্বকমলসোব গন্ধো রুক্ কাস্থিশ্চ যাসাং তালাং শ্বর্যোধিহাং স্বন্চ,ড়া" 

মনিং শুগয়ন্থমিবাস্মধিঞ্ামিত্যজজ দিশা দিব। লুখোগাম্পদলে।কগণশিরোমূণিবৈকুষ্ঠ' 

স্থিতানাং যোধিতাং ভূ লীলা গ্রন্ভহীনাং মনে) নিভাম্করতেঃ পরমপ্রেমযুকায়াঃ। নন্বেবং 

সতি কুতোহন|।:। সর্ব! এব জীগাতায়ো দূষত এব গরান্ত। ইভ্যর্থঃ | তং গ্াসাদমের দর্শয়তি 

রসেতি। ব্রজনুন্দরীণাং নিতাস্থিত এব যো যাবান্ রামোত্সনে উদগাৎ প্রার্কট)ং প্র!প। 

কীদৃশীণ।ং অসে ঠ্য।সাং সমীগে ষন্তর্তংলীলৌগয়িকমিতাদানুসারেশ পরমব্যোমগাথাদগাতি 

| কুষ্টন। ময় সান্গ্রত' সাঙগদিসানুতুয়মানস্যাপি ভ্ীঃসা যৌ তুছদণ্ডো ভাভ্যাং গৃহীত» 
০ 

উহ 

৮ পি রস রর গস. সপ 

) 

গু, উরি 

২ িশ্ািসপিপাসীট 

উদ্ধব কহিলেন, ভাঁছা! গেপী সকলের গতি ভগবৎ প্রসাদ 

অত্যন্ত আশ্চর্য, কেনন। রানো তবে ভুজদ গুদ্।র। কণ্ঠে আলিঙ্গিত হও- 

দাঁতে ধহারা ্পনাদিগের মনোরথের অন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই 

মকল গোপীর প্রতি ভগবানের ষে অনুগ্রহ প্রকাশ 'প।ইয়াছে, বক্ষঃস্থল- 

এ ্থিত্ত। একাম্তরতা। কমলার গতি তত্র অনুগ্রহ হয় নাই, যে সকল 

ণ 

টিটি রতি টি 

[৪৩] 

স্পা 
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8৩৬ শ্রীচৈতন্তচর়িতামত। [মধ্য। ৮ পরিচ্ছেে 

রাসোৎসবেহস্য ভুজদ €গৃহীতকণ- 
লব্ধ/শিষাং য উদগাদ্ধ,জন্ন্দরীণ|ং ॥ ইতি ॥ ১৫৭ ॥ 

এত শুনি প্রভু তারে কৈল জালিঙ্গন। ছুই জন গলাগলি করেন 
ক্রনদন ॥ ১৫৮ ॥ এই মত প্রেম।বেশে রাত্রি গেঙাইলা প্রাতঃকালে 
নিজ নিজ কার্য ছুহে গেলা ॥ বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া। 
রামানলা কহে কিছু কীতি করিয়া ॥১৫৯॥ মোরে কৃপা করিতে 
পরন্ুয় ইহ! আগমন। দিন দশ রহি শোধ গোর দুষ্ট গন॥ তোম।- 

 স্বল্লস্যাপি বিশ্লেষলা ভয়ার্দিৰ যঃ কণ্ঠঃ কণ্ঠালিঙ্গনং যংরৃঙ্ধমিতার্ধঃ। হেল লন্কা আশিনো 

মনোরখে। যাঁতিগ্তাসাং। তক্মারাঙ্মীতোইপি সর্বথ। ৈলগণ্যাদসাং শ্বরগে চ1শিন্ গ্রেয়সী- 
ভাবেন চ বৈলক্ষণাং দর্শিতং। অতএব লক্ষীবিজয়সাঁকোহপ্সিন্ ব্রজন্দরীণামিতা্জ| সৌ- 
নর্ধযাদীনামপ্যাধিকাং দর্শিতং। যঙান্তি তক্তিরিতাঁদিরীত্য! ভক্তিতারতমোন তারইমা, 

দত মের চেদং। ব্রজবল্পবীনামিতি পাঠে ডু ব্রা চ তাণাঞ্চ তাদৃশী গ্রসিদধিঃ গুচিতা ২৫? 
পপ শাপলা পি তি বেশী োতিশীাশিশীীশি শিশ্ন ০৮ পি পি্পীপিত শা ১ তিতা পিপি 7 তাপ শত পিশাকপি। এপি শিপ পিস্পিজ্পা - পিপিপি শীত 

ন্বর্গাঙ্গনার পল্মবৎ সৌরভ এবং মনোহর নগর তাহাদের প্রতিও হয় 
নাই, ইহাতে অন্য স্ত্রীদিগের কথা কি? তাহারা ত দূরে [নিরস্ত, 
আছে ॥ ১৬৭ 

ইহা শুনিয়া মহ।গ্রভু রামানন্দ রায়কে ।লিঙ্গন করিলেন, তখন | 
তীহ।র! ছুই জনে পরস্পর গলদেখ ধারণ করি ক্রন্দন করিতে লাগি- | 
লেন ॥ ১৫৮] ৰ 

অনস্তর মহাপ্রভু এই. মত গ্রেমাবেশে রাত্রি যাপন করিয়া প্র/তঃ- 
'কাঁলে ছুই জনন.নিজ নিজ কার্ধোয গমন করিলেন, কিন্তু বিদায়ের সময়ে, 
মহাপ্রভুর চরণ ধারণ করিয়। কফি, বিনয় সংকারে, রামানলা কহি:- 

লেন ॥ ১৫৯|. . | 
[ছে পরতে! আমকে অনুগ্রহ করিতে আপনকার এম্থানে গমন 
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2০ পন 

মধ্য । ৮ পরিচ্ছেদ । ] শ্রীচৈতন্যটরিতামুত । ৩৩৭ ৰ 

বহি অন্য পাছি জীব উদ্ধ।রিতে । তো।ম! বছি অন্য নাহি রুষ্প্রেম দিতে 

॥ ১৬০ ॥ প্রভূ কছে আইলম শুনি তোমার গু৭। কৃষ্চকথ! শুনি শুদ্ধ 

করাইতে মন ॥ যৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহিমা । রাঁধা- 
কৃষ্ণখ্রেম-রল জ্ঞানের তুমি সীমা ॥ ১৬১ ॥ দশ দিনের কা কথা যাঁধৎ 

অ।মি জীব । তাবু তোমার লঙ্গ ছ।ড়িতে নারিব॥ নীলচলে তুমি 

আমি রছিব এক সঙ্গে । তোমার দঙ্গে বঞ্চিব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥ ১৬২। 

৯৯৯৯ লজ পি ৯235 ৯52১৮: 

এন বলি ঢুঁছে নিজ নিঙ্গ কার্যে গেল।। সন্ধ্য।কালে রায় পুন আলিএা 

মিলিলা ॥ অন্যে।ন্ সিলিঞা দু'ছে নিভৃতে বশিঞ| | প্রশ্নের গোস্টী 

করে আনশিত হঞ। 1 গ্রভু পুছেন র।মানন্দ করেন উন্তর। এই মত 

৷ নেই রাত্রি কথ। পরস্পর ॥ ১৬৩॥ গ্রভু কছে কোন্ বিদ্য। বিদ্য। মধ্যে 08858555758858888888 

হই॥াছে, দিন দশ দশ আবস্থিতি করিয়। আমার দুষ্ট মন শোধন, করুন, 

আপন! ডিম অন্য কোন ব্যক্তির প্রেসদাম করিতে শক্তি নাই ॥ ১৬০। 

অনন্তর মহাপ্রড়ু কছিলেন, আমি তোমার গুণ শুনিপ। আসিয়।ছি, 

কৃষণকথ। শুনিয়। আমর মন পবিত্র কর। তোমার যেরূপ মহিম| 

গুনিয়।ছিপাম, ত1হ।ই আমার দৃষ্টিগোচর হইল। যাহ! হউক, শ্রীরাধা-. 

কষ্ধের গ্রেমরস-জ্ঞ।নে র তৃমি লীম। স্বরূপ ॥ ১৬১ ॥ | ৰ 

দশ দিনের কথ! কি আমি বত দিন লীবিত থাকিব, তাবৎ তোমার, 

সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিব না, তুমি আমি ছুই জনে এক লঙ্গে 

নীল।চলে অবস্থিতি করিয়। তোম।র সঙ্গে টানি কাঁলযাপন 

করিব ॥ ১৬২1 
এই বলিয়। ছুই জনে নিজ নিজ কার্ধ্যে পন করিলেন, পুনর্ব(র 

সন্ধ্য!কালে রায় আসিয়া প্রভূর সহিত মিলিতস্হইলেন, ছুই জনে পর- 

স্প্র মিলিত ছইয। নির্জনে উপবেশন কল্পত জাননলহকারে প্রশ্নোতর 

ছক আলাপ করিতে ল।গিলেন। প্রত জিজ্ঞাল! করেন, যাসানন্দ তায়: 



ডি | শ্রীচৈতগ্যচ্রিতাস্বত | [মধ্য । ৮ পরিচ্ছেদ 
পপ আপার 

লার। রায় কছে কৃষ্ণভক্তি বিন বিদ্য। নাহি আর ॥ কীর্তিগণ মধ্যে | 

দীবের কোন্ বড় কীর্তি । কৃষ্ডক্ত বলিয় য।হ।র হয় খ্যাতি ॥ সপপত্তি 
মধ্যে জীবের কোন্ মঞ্পত্তি গণি | রাধারৃেঃ প্রেম যার সেই বড়, ধনী 
॥ ১৬৪ দুঃখ মধ্যে কোঁন্ দুঃখ হয় গুরুতর। কৃষ্ণভন্ত বিরহ বিনু হুঃখ | 

নহি জার। যুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি। কৃষণগ্রেম সাধে; 
. ৮ আপপ্পশাাতি টে শিট পপি 

৮ ৯ ৩৩ পপি পিপল: পা পাপা শশা 

পাপ 

উতর দেন, এইরূপে সেই রাত্রি গরম্পর কখে।পকথন হুইল ॥ ১৬৩ ॥ ূ 

গ্রুভু কছিলেন,) বিদ্যার মধ্যে কোন্ বিদ্য] শ্রেষ্ঠ? রায় কহিলেন, ূ 

: কৃষণতর্তি ব্যতিয়েকে আর বিদ্য। নাই। প্রভু করিলেম, কীর্তি সকলের 

। মধ্যে জীবের কোন্ কীর্তি প্রধান? রায় কহিলেন, কৃষণত্তক্ত বলিয়া 
ধাহার খ্যাতি হয়। প্রভু কহিলেন, সম্পতির মধ্যে জীষের কোন্ সম্পত্তি 

গণনীয়? রায় কহিলেন, যাহার রাধ।কৃঞ্জের গ্রতি প্রেম আছে, সেই 
| ব্যক্তিই প্রধান ধনী ॥ ১৬৪ ॥ 

| | শ্রন্ কছিলেন, দুঃখের মধ্যে কোন্ ছুঃখ গুরুতর হয়? রায় কথি- 
| লেম, কৃষ্ণতক্তের বিরহ ব্যতিরেকে অনা দুঃখ নাই। গ্রত্ু কছিলেন, 

ূ মুক্ত মধ্যে কোন্ জীবকে মুক্ত বলিয়া মান্য করা যায়? রায় কাহুলেন, 
রি ব্যক্তি কঙ্গ্রেম সাধন করেন, তিনিই মুকের মধ্যে টঠাগারা 

স্বরূপ ॥ ১৬৫॥ | 
ূ প্রভু কহিলেন, গানু মধ্যে কোন্ গান নর নিজ টি রায় কি 
| লে, যে গীত়ে গাধারুফের প্রেমকেলি বর্ণন আছে, তাহাই জীবের 
ধর্ম । গ্রড়ু কহিলেন) জেয: অর্থাৎ মঙ্গলের দধ্যে জীবের. কোন্ 
| শোয়া, প্রধান হা? জায় ফহিলেন/ কৃষ্ণতক্তের সঙ্গ ব্যভিয়েকে 

1 মর পেস 

০৯৯১ 3 

ই 4 
৪: 

পেই মুক্ত শিরে(মণি ॥ ১৬৫॥ গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিধর্ম। | | 

াধাুফো। গ্রেমকেলি যে শীতের ্রা শ্রেয়মধ্যে কোন্ শ্রেয়; 
| 

ৃ 



! 
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িিরিরিটাির টি 

ীবের হয় সার কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনু গেয়ে নাহি আর।॥ কাহার ন্মক্জণ 

জীব করে অনুঙ্ষণ। কৃষ্ণনাম গুণলীলা প্রধান স্মরণ ॥ ১৬৬॥ ধ্যেয 

মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন ধ্যান। রাধাকৃফ-পদ। দুল ধ্যান প্রধান ॥ লর্দদ্ 

তেঞ্জি জীবের কর্তব্য কাহ। বান। শ্রীরন্দবন তুমি বছ। নিত্তযলীল। | 

রাল॥ শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শেষ্ঠ শ্রবণ । রাধাকৃষ্ণ্রেমকেলি কর্ণ- 

রসায়ন ॥ ১৬৭ ॥ উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাম্য প্রধান। শ্রেষ্ঠ উপ|স্য 

যুগল রাঁধাকৃঞ্ণনাম ॥ মুক্তি ভূক্তি বাঞ্ছে যেই কীহা ছুই।র গতি স্থাবর- 

দেহে দেবদেহে যৈ.ছ অবস্থিতি ॥ অরলজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিগ্বফলে | 

রসজ্ঞ কে।কিল খায় প্রেমাআমুকুলে ॥ অভাগিয়। জ্ঞানী আন্াদয়ে গুক্ষ- 

আর কোন মঙ্গল নাই। প্রভূ কহিলেন, জ্রীব নিরন্তর কাহার স্মরণ 

করে ? রায় কহিলেন, কৃষ্ণনাম গুণলীলা স্মরণের মধ্যে প্রধান ৮১৬৬॥ 

প্রন কহিলেন, ধ্যেয় মধ্যে জীবের কোন্ ধ্যান কর্তবা, রায় কছ্ছি- 

লেন, কৃষ্ণপাদপল্মই সকল ধ্যানের প্রধান, গুড কহিলেন, সমস্ত ত্যাগ: 

করিয়া জীবের কোথায় বাস করা কর্তব্য? রায় কছিলেন, ঘেস্থানে । 

নিত্যলীল। রাস আছে, সেই বৃন্দাবনে বাঁ কর। কর্তব্য। প্রভু কহিলেন, 

শ্রবণ মঞ্ষে জীবের কোন্ শ্রবণ শ্রেষ্ঠ ? রায় কহিলেন, য1ছাতে কর্ণরসা- 

যন ( কর্ণহুখকর) স্বরূপ রাঁধাকৃষ্চের প্রেগকেলিবর্ণন আছে, তাহাই 
শ্রধণের মধ্যে প্রধান ॥ ১৬৭ ॥ 

| প্রভু কহিলেন, উপালস্যের মধ্যে কোন্ উপাপ্য প্রধান? রায় কছি- 

লেন, রাধাকৃষ্চের যুগল নাম উপ|স্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । প্রড়ু কছিলেন, 

যাহারা মুক্তি ও ভূক্তি বা। করে, এই ছুইয়ের কোথায় গতি হয়?রায় 

কহিলেন, শ্থাবরদেছে ও দেবদেহে যেরূপ অবস্থিতি হয, মুক্তি ভূক্তি 

প্রাপ্ত জীবের সেইরূপ গতি হইয়া থাকে ।'অরসঙ্ত কাক জ্ঞানরূপ নিশ্ব- 

ফল আস্বাদন কয়ে) বিস্ত রদজ কে।কিল গ্রেময়প আভ্রমুক্ল খাইয়া, 
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৩৪০ শ্রীচৈতন্যচরিতাম্ত। [মধা। ৮ পরিচ্ছেদ । 

জ্ঞান। কৃ্চপ্রেম।মুতপ।ন করে ভাগ্যবান ॥ ১৬৮॥ এই মত ছুই জন 
কৃষ্ণকথাবেশে | নৃত্য গীত রোদনে হইল রাত্রি শেষে ॥ ছু'হে নিজ 
নি্গ কার্ধেয চলিল! বিহানে। মন্ধ্যাকালে রায় আলি মিলিলা আপনে ॥ 
ইউগে!টা রুষ্চকথ। কহি কথোক্ষণ। প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন 
॥ ১৬৯1 কৃষ্ণতব রাধাতত্ব গ্রেমতত্ব সার। রসতত্ব লীলাতত্ব বিবিধ 

প্রকার ॥ এত তত্ব মোর চিতে ফৈণ প্রকাশন। ব্রহ্মারে বেদ যৈদ্ছে 
পড়।ইল নারায়ণ ॥ অন্তর্ধামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়। বাহিরে না কছে 
বন্ত প্রকাশে হৃদয় ॥ ১৭০ ॥ 

তথাহি শ্রীমদ্ত।গবতের প্রথমস্কন্ধে ১ অধ্যায়ে 

১ গ্লেরকে শীবেদব্য।সবাক্যং যথ|॥ 
পীস্পিশীপা পিসী সাপ শাসিত ৩ 

থ|কে। অভাগিয়া (ছর্াগ্য ) জ্ঞানী গুফজ্ঞান আস্গাদন করে, কিন্ত 

| ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কষ্ণপ্রেমামবৃত পান করেন ॥ ১৬৮ ॥ 
-এইমত দুই জন কৃষ্ণকথার আবেশে নৃত্য, গীত ও রোদন করিতে 
করিতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল, গ্রাতঃক।লে ছুই জন জাপন আপন 

কার্ধ্যে গমন করিলেন, পরে [ন্ধ্যাকালে রায় আপনি আসিয়া মহাপ্রভুর 
লঙ্গে মিলিত হইলেন এবং কঠকক্ষণ ইউগো্ঠী ও কৃষ্ককথ। কহিযা 

| শ্রন্ুর চরণ ধ।রণপূরর্বক নিবেদন করিলেন ॥ ১৬৯। | 

 গ্রডে!! কৃষ্ণতত্ব,, রাধ!তত্ব, প্রেমতত্ব, রসতত্ব ও বিবিধগ্রকার 
লীলাতৰ্ প্রকাশ করিয়াছেন, নারায়ণ ত্রচ্ম।কে যেরূপে বেদ পড়াইয়া- 

ছিলেন, _ত্রজপ এই ঘকল তব আপনি আমার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া- 
বিত্নে।। অনতর্ধামী ঈশ্বরের এইরূপ রীতি যে তিনি বাছিরে কিছ না 
বলিয়া, ছুয়ে বস্ত্র গ্রকাশ করিয়। দেন ॥ ১৭৭ ॥ ৃ 

৮: এই বিষয়ের প্রমাণ আ্ীমস্তাগবতের ১ স্কদ্ধে ১ অধ্যায়ের 4 
১ গ্লোকে জীবেদব্যাসের বাক্য যখ।॥ ূ 



জী 
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শশা শীত 5 পি পপি পিপিপি ০ রি 
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 জন্মাদ্যপ্য যতো হস্য়াদিতর তমচার্থে্ব ভিজ্ঞঃ স্বরাট্ 
তেনে ত্রহ্ম হদা য আদিকবরে মুহ্যযস্তি যং সূরয়ঃ। 

০৯ পলা পাপা পি পট পর 

ভাবাথদীপিকায়1ং | ১।১।১। অথ নানাপুরাণশাস্তর গবান্ধশ্িত্তপ্রসত্িমলত হানগ্তকজ 

তঙ্পরিতাষন্ নারদোপদেশ তঃ শী তগবদগ, বন গ্রথানং শ্ীভাগবতশ।স্্ং প্রারিপ্ল বে দিব্যস-. 

শ্গ্রতিপাদয পরদেবতাম্প্মবণরূপলক্ষণং মঙঈলমাচরতি । জন্মদাসেতি। পরং পরমেখরং 

বীমহীতি ধ্যারতেলিডি ছান্দসং ধায়েম ইভার্থঃ। বছুবচনং শিষ্যাতি গ্রায়েণ । তমেব শ্বরূপ- 

[৩টম্থলক্ষণাত।ামুপলক্ষয়তি। তত্র স্বরূপলক্ষণং সতানিতি সভ্ান্বে ছেতুং হত বন্দিন্ জন্লাপাং 

মায়াগুণান।ং তমে| রজঃ সত্বানাং সর্গে। ভূতেন্দ্রিয়দেবতীরূপোহমৃয! সতাঃ। যত সত্যতয়া 

মিথ||সর্গোৎপি সত্যবৎ গ্রতীর়তে তং পরং সতাশিশার্থ;। তত্র দৃষ্টান্ত; । তেজোবারিমৃদীং 

যথা! বিনিময়ো বাতা: অনান্মিক্ননাবভীসঃ | স যথ| অধিষ্ঠ।নসন্তয়া সত্ব প্রতীয়তে 

ইন্তার্থঃ। তত্র তেজসি'বারি বুদ্ধিমরীচিকয়াং প্রসিদ্ধ! । আপে।করকাদে গার্থিববুদ্ধিঃ মুদি 

কাচ।দৌ বারিবুদ্ধিরি ঠ্যাদি।£ যথাযণমৃহাং। যন্ধা, তটসাব পরমখসতাত্বপ্রিপাদনায় তদি- 

তরষা মিথাহমুকং। যর মিষৈবায়ং ব্রিসর্গে। ন বস্্তঃ সন্গিতি। বহ্েঙ্যনেন গ্রাপ্ুমুপাধি" 

সন্বস্ধং বারয়তি (.[স্থেনৈব ধায়! মহসা/নিরন্তং কুছুকং কপটং বন্সিন ত:। তটগ্থলক্ষণমাহ 

জক্স(দিতি। অপ বিশ্বদ্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতো ভবতি তং বীমছি। তত্র হেডুঃ অন্বরাদিঠর- 

তশ্চ অথেযু কার্ষোষু পরমেস্বরসা সন্্রপেগাতয়।ং। অকার্ধোভাখপুশা দিত্যান্তদ্বাতিরেকাচ্চ। 

যদ্বা, অন্থ়শঙ্দেন|হুবৃত্তিঃ ইতরশবেন বাবৃত্তিঃ অগুবৃত্ততাঁং সদ্দরপং অঙ্গক|রণং মৃংহুবর্ণাদি- 

বং। বাবৃত্বহাৎ বিশ্বং কার্ধযং ঘটকুণ্ডলাদিবদিত্যখঃ | যদ্থা, সাবয়বন্থ।দন্বয়ব্যতিরেকাভযাং 

ধদস্য জন্মাপি ততো! তবতি ইতি সম্বন্ধ: | তগাঁচ শ্রুতি: |. যতে। ব! ইমানি তৃঙানি জাযন্ে 

যেন জাভানি জীবস্তি বং প্রঘন্ত/দিসংবিশত্তীভাাদ্য1১। স্বতিষ্চ | ধতঃ সর্বাপি ভূত|নি ভব. 

গ্য।'দযুগ।গ্রমে । বশ্থিংশ্চ প্রলয়ং বাক্তি পুলরেব বুগক্ষয়ে ইত্য।দ।:। ওহি কিং প্রধানং জগং 

কারপস্থবাৎ ধ্যয়হভিপ্রেতং নেত্যাছ অভিজেো! হস্তং। স ক্ষত লোকাস্ংকজান ইতি.স 

ইমাজোকনস্থজত ইত]াদিক্রতেঃ। ঈক্ষতেনশবনিঠি ল্যায়াক্চ। তছি কিংজীবঃ সালে: 

তাহ শ্বরাট্ পেনৈব রাজতে বন্তং স্বতঃসিদ্ধজানমিভার্থঃ। : তছি কিংক্ষ(। হিরপ্গর্ত, 

টির ররর তিন বোর 

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের স্থষ্টি,* স্হিতি, লঙ় হা হইতে 

হইতেছে, যেহেতু, তিনি সুষ্টবস্ত মাত্র সদ্্রেপে বর্তমান থ[ক!তেই. 
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তেজোব।রিস্বদাং যথ| বিনিময়ে! ঘত্র জিপর্গে। যয! 

সমবর্ততাগ্রে ভূষ্দা জাত: পতিরেক আসীত্যাদিশ্রতে:| নেতাহ তেন ইতি আদিকবযে 
র্গপেংপি ঙ্গবেদ। বন্তেনে গ্রকাপিভবাঁন্। ধে। অ্রাক্ষণং বিদধাতি পুর্্বং যো বৈ বেদাংশ্চ 
গ্রছিপোতি তম তং হ দেবসাসবৃদ্ধি গকাশং মুদুক্ষুঠৰপিরণমহং প্রপদো ইতি শ্রুতেঃ | নন, 
অঙ্গপোৎনাতে! বেদাধায়নস সি সহাং তত, হদা মলসৈব তেনে। আনেন বুদ্ধিবৃতিগ্ীব.. 
কখন গায়য়াথে দর্শিতঃ। বঙ্গাতি হি। প্রচোদিতা যেন পুর। সরশ্বঠী বিতন্বতাঁঞজসা 
সতীং স্থৃতিং হাদি। গ্বলক্ষণ! প্াহুরভূৎ কিলাসাতঃ স গে খবীণামৃষ ছাঃ গ্রসীদতামিতি। নন, 
চ বঙ্গ! দু প্রতিবুদ্ধ মাগ্লেন শ্বয়মেব বেদমুপলততাং মেভাঁহ ফাঘপ্রিন বঙ্গণি হু়য়েইপি 
মুহৃপ্তি তস্তন্মাৎ বঙ্গ পোপি পরাধীনজ্ঞানন্ব।ং গ্বতঃসিক্জ্ঞাঁনঃ পরমেশ্বর এব জগংকারণং অন্ত. 
এব সত্যং অসঞঃ সন্ভাগদ!চ্চ পরসাখসস্াঞ্ সর্বাজীখেন চ মিয়ন্তকুহক:। তং ধীমহীতি 
গাজাখা হঙ্ষবিদা!রপমেতৎ পুরাণমিতি দর্শিতং ॥ 

কুকণদর্ভে। জঙ্মাদালেঠি। নরাকতি পরং রঙ্গেতি পুর।ণবর্গাং তন্মীং কৃষ্চ এব পয়ো 
দেব ইতি হ্রগোপালতাপনীস্রপ্েশ্ত। পরং প্রীঞ্ং ধীমহি অন্য স্বরূপলক্ষণমাহু সটামিতি। 
লতাব্রতং সতাপরং হিস ঠযমিতাপৌ। সতো প্রতিষ্টিতঃ কষ; সতামত্র গাতিঠিতং। সত্যাঁং 
দতাঞ্চ গোবিদন্তশ্বাং সতো! হি নামত ইতাদামপর্ধানি লঙ্গয়কতলীকফনামনিকক্তৌ ট | 
তথাশ্রুততৎ। এতেন ভদাকারসাাবাস্ডিচারিদ্বং দর্শিতং তটস্থলক্ষণমাহ। ধায় শ্বেনেঙ্াদি। 
হ্বেন স্বগ্বক্নপেণ ধায় শ্রীষখুরাখোন সদ| নিরন্তং কুহুক' মার়।কার্পালগগণং যেন তং। মপাতে 
তু জগৎ সর্বং বক্ষঞ্ঞানেন যেন বা। তং সারভৃতং হদঘসাং মধুর! স। নিগদাতে ইতি পরী. 
গোপালসাপনী গ্রসিদ্ধে: | লীলামাহ আদাসা সিছাদের ীমদাকছুশদতি ব্রজেশ্বরনকম ওয়া 
জমধুরাধাযক!গোকুলেবু বিরাজমানটস।ব তসা কষ্সৈচিদর্থায লোকে গ্রাহূর্ভাবাপেক্ষয়া যতঃ 
শ্রীদ।নধছুণদ তিগৃহাঞ্জনম তপ্জাদধ ইতরভশ্চ ইভরন শ্রীতজেশ্বরগৃহেংপি অয়. পুজন্ভীব- 
ততদহূগতক্থেমাগঞ্ছৎ উত্ত্লেপেব ধত ইতি পদেনারঘঃ। বত ইত্যনেন তক্মাদিতি শ্বরমেধ 
লতাতে। কশ্মাদনয়াৎ ততর/হ অথেবু কংসবঞ্চনাদিযু তাদৃশতাববহি: প্ীগোৌকুলবাসিতিয়েষ 
দর্বানল কদনবকাদদ্ধিনীর়প! সা কাপি লীগা লিধার্ীতি তয়গগণেধু বা অথেধু অতিজ্ঞ। ততষ্ঠ 
রই খৈর্গোকলবানিভিয়ের রাজত ইতি। তত্র ভেষাং প্রেমধশতাদাপক্নসাপাব্যাহতৈশ্ব্), 

দে মকলের সত্ত! ্বীকার বর! যাইতেছে এবং খ্যতিরেক হেতু বন্ধ 



| 

ধান্ন। শ্বেন সদা নিরন্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১৭১ 
টিটি টিভি বরন 

রি 

মাহ হেল ইতি। য আদিকবমে ক্ষণে জঙ্গাণং বিশ্মাপরিতুং হা সনবয্পমাতেণৈব ত্রদ্ধ সত্য" 

জ্ঞানানস্তানন্দমাত্রিকরসমুর্তিময়ং বৈভবং তেনে বিস্তারিহবান্ যৎ যতস্তথবিধ লৌকিকা 

লৌকিঃ কা সমচিতলীলাহেতোঃ সুরযন্তত্তক্ত মৃহ্স্তি খ্রেমাতিশয়োদয়েন বৈবশ্যমাপু,বস্তি | 

যদিতত্তরোগ্য্বয়াৎ যদ্যত এব তাদৃশলীলা তেজ! বারিমুদ্ামপি যথা যথাঁবৎ বিনিময়ে 

ভবতি। তত্র তেজমস্চস্রাদেবিনিময়ো নিস্তেজে। বস্তভিঃ সহ ধর্দপরিবর্তঃ। তচ্ছ,মুখা দি- 

রুচা চক্জাদেনিম্ভেদত্ববিধানাৎ নিকটস্থনিগ্ডেজে। বস্থনঃ শ্বভাঁসা তেজস্বিতাঁপাদনাচ্চ তথ. 

দবারিদ্রবন্চ কঠিনং ভবহি বেণুবাঁদোন মৃৎপাঁধাণাদিশ্ দ্রবতীতি। যন শ্রীকষেঃ ত্রিসর্গ রী 

| গোকুলমথুরাছ্বারকাবৈভর গ্রকাশঃ অমৃগা সহ্য এবেতি ॥ ১৭১ ॥ 

র 

৮ শা শশাাম্পীশী 

28558888858 

খপুজ্প।দিতে ত।হ।র অন্থয় নাই, অথব! অস্বয় শব্রেওতানুরৃতি, ইতর শব্দে 

ব্য।রৃভি, অনুবৃন্ত হেতু স্বৃক্তিক! স্বর্ণের ন্যায় জগৎ কার্ধয, কিম্বা জগৎ 

গাবয়ব হেতু জন্মাদি ধাহা হইতে হইতেছে, স্থৃতরাং যিনি জগতের 

স্থ্জনাঁদির হেতু এবং আভিজ্ঞ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, তদ্ধপ স্বর।ট্ অর্থাৎ সতঃ- 

মিদ্ধ জ্ঞান, ত।র যে বেদে জ্ঞানি সকল মুগ্ধ হয়েন, মেই বেদ যিনি 

আ।দিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে একশ করিয়াছেন, অপর তেজ, জল ও স্ৃত্তি- 

ক।র বিকার কাঁচ এই তিনের পরস্পর ব্যত্যাঁন অর্থাৎ এক বস্তুতে 

আন বস্ত্র বলিয়। যে গ্রতীতি, যথা__-তেজে জল জ্ঞ।ন, জলে পাষাণ জ্ঞান 

। এবং কাছে জলবুদ্ধি ইত্য।দি ভ্রগ যেমন অধিষ্ঠঠনের (ভ্রমের আধার 

সু -প ০) 

তেজঃ প্রত্ৃতির ) সত্যতা জন্য মত্য বলিয়া বোধ হয়, তত্রূপ বাহার 

গত্যাতা য় সন্ত, রজ, তস এই গুণত্রয়েয় ভূত ইন্জিয় দেবত। সৃষ্টি, বস্ততঃ 

মিথ্য। হইলেও মত্যরূণে প্রতীত হইতেছে, অথব। তেজে জলভ্রম 

ইত্যাদি যেমন বাস্তবিক অলীক, তদ্রপ ধাছ! ব্যতিরেকে এই গুণত্রয়ের 

সপ্টি মকলই গিথ্যা এবং স্বীয় তেজঃগ্রতাবে ধাহাতে কুহক অর্থাৎ 

মাসিক উপ।ধিলন্বদ্ধ নিরস্ত হইয়াছে, গেই সত্যন্বরূপ পরমেশখ্বরকে | 

ৰ 
হিঃ ১ 

'জাজি ধ্যান করি ॥ ১৭১॥ 

[5৪7 
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এক সংশয় মোর আছুয়ে হৃদয়ে। কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥ ১৭২ ॥ পছিলে দেখিলু তে।মা মন্ন্য।পি স্বরূপ | এবে তোম। দেখে মুগ্ডি শ্যামগোপরূপ ॥ তোম।র সম্মুখে দেখি কাঞ্চণপঞ্চ|লিকা। তার গৌরকান্তযে তোম!র শ্যাম-অঙ্গ ঢাকা ॥ তাহাতে দেখিয়ে মাত্র সবংশীবদন। নানাভাবে চঞ্চল সদ! কমলনয়ন ॥ এই মত তোমা দেখি হয় চমতকাঁর। অকপটে কহ গ্রডু করণ ইহার ॥ ১৭৩॥ প্রভূ কহে। 
কষে তোমার গাঁড়প্রেম হয়। গ্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥ 
মহাভাঁগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম। তাহা তাহ! হর তর কৃষ্ণের স্ফ,রণ ॥ 
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মৃর্ঠি। সর্ধত্র হয় গিজ ইষ্টদেব, তি ॥ ১৭৪ ॥ 

রায় কহিলেন, পরতে! ! আমার হুদয়ে এক মংশয অ|ছে, কপা- পূর্বক তাহার নিশ্চয় আম!কে আঁজ্ঞ। করুন ॥ ১৭২। 
ছে প্রভো! আমি প্রথমে আপনাকে সন্াসিশ্বূপ দর্শন করিয়।ছি, | একণে আপনাকে শ্যাম ও গোপরূপ দেখিতেছি, অ।পনক।র সম্মুখে একটা কাঞ্চনপঞ্চ|ণিকা (্ব্ণপুত্তলিকা) দুষ্ট হইতেছে, তাহার গৌর- ূ কান্তিতে আপনার শ্যামবর্ণ আচ্ছাদিত হইয়াছে, তাহাতে আপনাকে | (কেবল মাত্র বংশীবদন এবং সর্বদা ন।ন|ভাবে আগনক।ব কমললোচন চঞ্চল দেখিতেছি, এইরূপ অ।পনাকে দেখিয়া! আমার চমতকার বোধ হইতেছে, অতএব অকপটে ইহার কারণ আমাকে অজ্ঞ করুন ॥ ১৭৩ এই কথা শুনিয়া! মহ প্রত কহিলেন, হে রায়! স্রীকষ্ের এতি তোমার গাঢ়গ্রেম আছে, ইহ গ্রেমের স্বভাব নিশ্চয় জ।নিও। মহা- ভাগবত ব্যক্তি যত যত স্থাবর জঙ্গমের গ্রতি দৃপ্টিপাঁত করেন, মেই সেই স্থানে তাহার কষ স্ফস্তি হয়, মহাভ!গবত ব্যক্তি স্থাবর জঙ্গম দেখেন, কিন্তু তিনি স্থাবর জঙ্গমৈর মুর্তি দেখিতে পান না, উহার সর্বত্র আপ- নার ইউদেবের স্কংস্ডি হয়' তদ্রপ আমাতে তোখার শীরাধাকৃষে। কৃতি হইতেছে ॥ ১৭৪ ॥ 

হি 
__, ছ&র 

7৮7] 
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তথাহি স্ত্রীমন্তাগবতে ১১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে 

৪৩ শ্লোকে নিমিং প্রতি হবিযোগেন্দ্রবক্যং ॥ 

সর্ববভূতেষু ঘঃ পশ্যেন্তগবন্ভাবম।আনঃ | 
টিটি 

পাশা 

ভাঁবার্ধপীপিকাঘাং। ১১। ২। ৪৩ । 

যনধপ্ম ইত্যস্োোত্তরম।হ অযনেণ সর্শাভৃতেন্বিঠি । আত্মনঃ শ্বস্য সর্বাভৃতেষু ব্ন্গ।ভবেন সম- 

ঘয়ং যঃ পশোতৎ। তথা ব্রঙ্গরূপে আও্মন্যধিষ্ঠনে ভূতানি চযঃ পশোৎ। যবা। আততত্বাচ্চ 

ম(তৃত্ব।দায্আা হি পরমো! হরিরিতি তন্ত্েকেঃ আত্মানো হরেঃ সর্বতৃতেষু মশকাদিঘপি নিষস্ত 

| বেন বর্তমানলা ভগবস্তাবং নিরতিশক্ৈশ্বর্মযমেব যঃ পশ্যেৎ নতু তসা তারঙমাং। তথাত্মনি 

হর্াবেব ভৃতানি চ পশ্যেৎ। কথং ভূতে । ভগবতি অপচাতৈস্ব্য।দিকূপেণ পুনর্জড়মলিনভূতা- 

রে জাডাদি গসক্তা। প্র্য/দি প্রচাতিং পশোৎ। সর্কত্রপরিপুর্ণভভবন্তত্বং গশ্যন্ ভাগ" 

বতোত্তম ইতার্থঃ ॥ 
ক্রমসন্দর্ডেঃ | 

ত্োন্তরং তদনুভবদ্বার! গম্যেন মানসলিঙ্গেন মহাভাগবতং লক্ষয়তি সর্বভূতেঘিতি। 

| এবং ব্রতং স্বপ্রিয়নীমকীর্ত। জাতাম্থরাগ ইতি শ্রীঞ্ষবিবাক্োোজরীতা! যশ্চিকদ্রব হাসরোদ, 

ূ ন।দানুভাবকান্থরাগবশাৎ খং বাযুমগ্রিমিত]া দি তছুক্তগ্রকারেণৈব চেতলাচেতনেযু সর্বভূতেষু 

আনো ভগবস্তাবং আক্মাভীষ্টে। যে ভগবদাবিভভাবশ্থমেবেত্যর্থঃ॥ গশেতৎ অনুভবতি । অত. 

স্ত।নি চ ভূত্র।নি আস্মনি শ্বচিত্তে তথ। স্ফুরতি যো ভগবান্ তন্মিন্নেব তদাতরি:নৈবান্থ- 

ভবতি ৷ এষ ভাগবতোত্বমো ভবতি । ইথমেব শ্রীরজদেবীভিরুকং। বনলতা ম্তরণ আত্মনি 

বিষুওং বাঞ্জয়ন্ত্য ইব পুম্পকল।ট।| ইভাদি। যদ্ধ। । আহ্মনে! যে। ভগবতি ভাবঃ। গ্রেমা তমেষ 

চেতনাচেহনেষু ভূতেষু পশ্যতি | শেষং পুর্ব । যত এব ভক্তন্ূপ তদধিষ্ঠানবুদ্ধিাতভক্তা। 

তানি নমঙ্করোভীতি খং বাযুমিতা।দৌ পুর্বামিতি ভাবঃ। তখৈব চোক্রং তাভিরেব। নদা- 

শ্তদ। তদুপধার্ঘ। ঘুকুন্দশী হমাবর্তণক্ষিতমনো ভবভগমবেগা ইত্যাদি ॥  শ্রীপষ্মহিধীভিরপি 

কুররি বিলপপি ত্বং ইতাদি। অহন ব্রঙ্গভ্ঞানমভিধীয়তে । ভগবতি তজ্জ্ঞানসা তৎফলস্য 
সস 

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমস্ত।গবতের ১১ স্বদ্ধের ২ অধ্যায়ে 

৪৩ শ্লোকে নিমিরাজের প্রতি হবিযোগেন্দ্রের বাক্য যথা ॥ 

হবি কহিলেন, হে রাজন! যিনি আপনর ভগবস্ত(ব সর্ববভ্ভূতে 

তি 

» াীশপসপেস্পাাপিপ্পা্পিপাসপ শা নিশি 

পপ লাল পল 

সপোপপাশীপা স্পর্শ 

১০ 



৯. 

) 

হি 
রা 

লা 

- 

ঃ ৩৪৬ জ্রীচৈতন্তচরিতাম্বত। [ মধ্য । ৮ পরিচ্ছেদ । সিটির রাররাতীরাত ূ ভূতানি ভগবত্যাশ্মন্যেষ ভ।গবতো[ভমঃ ॥ ইতি ॥ ১৭৫ ॥ | 

| 
| 

৮০০০০ 

১০ ক্ষদ্ধে ৩৫ অধ্য।য়ে ৫ শ্লেরকে 
শ্রীকৃষ্ণমুন্দিশ্য গোগদীবাক্যং ॥ 

বনলতা স্তরব আত্মনি বিষু ব্যপ্ীরন্ত/ ইব পুপ্পফল।ঢ্যাঃ। 

ূ 
ৰ 
চ হেয়ত্বেন জীবনগবদ্ধিভাগ।তাঁবেন চ ভাগবতত্ববিরোধাং। অইৈতৃকানাবহিত। ঘ| ভক্তি; 

। পুরুযোত্তমে ইত্যাদিকাঁত্যন্তিক ভক্তিলক্ষণানুসারেণ সতরামুন্মত্তবিরে।পাচ্চ। ন চ নিরা. 
| কারেশবরজ্ঞানং। প্রণয়রসনয়! ধৃতাজ্বিপদ্ ইত্যুপসংহা!র গত লক্ষণানুমারেণ স্ৃতরামুত্তমত্ত 
৷ বিরোধাচ্চ ন চ নিরাকারেশ্বরজ্ঞানং এণয়রমন॥। ধ্াত্বি“্ ইতাপসংহারগ হলক্ষণপরম 
| কাষ্ঠটাবিরোধ।দেবেতি বিবেচনীয় ॥ ১৭৫ ॥ 

| 

] শীধরম্বামী। 
ভাবাথদীপিক।য়ং। ১০। ৩৫। ৫। তদা রাত] ভারেণ বিটপাঃ শ।খা যাসাং তাঁঃ বন- 

1 গত| লতা: শ্বশ্মিন্ বিষুং গ্রকাশমানং ছচয়স্থ্য ইব মধুধ।র! বরুষুং। স্মেতি বিশ্ময়ে। তর+* 
) তথা লতা; শ্বশ্থিন্ বিষু গ্রকাশমানং দৃচয়ন্থ্য ইব মধুধার। ববৃষুঃ | শ্মেতি বিশ্ময়ে। তরবশ্ঠ । স্বথা তৎগতীনামপি তখৈবানন্দ ইতি ভাব: | এতানি বিুুভক্তিলগণানি ॥ 
| বৈষ্বতোষণী। 
| তদ! বনে যাবত) লতান্তাঁঃ সর্বা অপীত্যর্থঃ | গ্নেষেণ বনত্বান্তাপি লতাঙ্নাদ্বৈদগ্ধাদি 
 রহ্িষ্ঠ অপীতুঃক্তং। তথ| বনে যাবস্তস্ততববন্তাবস্শচ। তর লিঙ্গবাতাগ্েন বায়ন্ত ইঠি 
। বোধ্যং। লতানাম।দৌ নির্দেশঃ আীক্কেন স্বডুলাভাবপাঁধানাবিবক্ষয়া। খিষুটমিতি সর্কার 
সুরজপদ্াদ্বা।পকন্ধেন প্রবেশশীলব্েন বা বর্তমানতয়া ভ্ীকষ্কমিত্যর্ঘঃ। তমাত্মনি স্করস্তং 
াষজীয়ন্তো বোধয়ন্তয ইবেতি ভাবপরবশচেষ্টটৈব ৰাঞ্জনেন স্বয়মের বাঙ্গনাং। দৃষ্টান্ত 
গন্তশ্লেষেণ বিষুং শ্রীনারায়ণ(মিব তমিত্যর্থঃ | ্ৃটাস্তব্যগ্জনা চ আদিপুরুষ ইবেহাক্রঃ পট, 
করখায়। তত্র দৃষান্তপঙ্ষে। লত।চরব; স্ত্রী পুরুষজ। তয়: পুষ্পফলাঢ।।: যস]ান্তি ভক্ির6ভগ. 
পসরা 

৯ পাশ ০ পপ” পা বজপ্স্পস্পেশ শত 

পপ পাপা আর 

অবলোকন করেন এবং ভগবদ।তু।তে অর্থাৎ ত্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে মর্ল- 
। সৃতকে দেখেন, তিনিই ভগবন্তক্তের মধ্যে উত্তম ॥ ১৭৫ ॥ 
[ ১০ স্বন্ধের ৩৫ অধ্য।য়ে ৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ 
র | , করিয়া গোঁপীব1ক্য যথ। ॥ 

শরীক যখন বেণুদ্বারা গোলকলকে আহ্বান করেন, তখন বনস্থ 
পু্পীফলপুর্ণ লতানকল ( যাহাদের শাখ! ফলভরে অবনত ) প্রেম- 

রা & 

প্র 

০০০০ 



ৰ ্ী 
মধ্য । ৮ পরিচ্ছেদ |] শ্রীচৈতন্যচরিতা মুত । ৩৪৭ 

০০০ পপ পাপ ৯. ০ আপ - 

প্রণতভারবিটপ। মধুধারাঃ প্রেম ছৃষ্ট তনবে। বৰৃষুঃ স্ম ॥ 

ইতি চ॥ ১৭৬॥ 

প্রীরাধাকৃষে তোমার গড প্রেম! হয়। ধছ। তাহ। র।ধ।কৃষ্ণ তে।মারে 

ক্রয় ॥ ১৭৭ ॥ রায় কছে প্রভূ তুমি ছাড় ভারি ভুরি। মোর আগে 

নিজরূপ ন। করিহ চুরি ॥ ১৭৮॥ শ্রীরাধ।র ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার। 

নিগরণ আম্বাদিতে কৈলে অবতার ॥ নিজ গুঢ কার্য; তে।মার প্রেম 

বধাকিঞ্চনেতি। সর্বং ম্কুক্তিযোগেন মন্তক্কো লততেহঞ্জদেতি চ প্রমাঁণেন সর্দসাধন' 

সম্পন্নাঃ। তথ।পি প্রণতন্গারবিটপ| নেমুনিরীক্ষা পরিতৃপ্পদৃশো মুদ। কৈরিঠি চতুঃসনাদি 

বন মাঁঃ। মধুধার| অশ্রপিদাই্টীন্তিকপক্ষে লতা তরুহাদিমিষেণ তশদূপ ইতার্থ:। অনাঙ্কুরে।' 

ছ্েদমিষেণ হৃষ্টতনবঃ। তন্তচ্চাস্পন্দনং গতিমহাং গুলকম্তরূখামিতাদিতিঃ শ্রীগোকুলে 

প্রসিপ্ধমেব বাপোতি পক্ষদ্বয়েহপি সর্ঘরসন্বন্ধনীয়ং। সমাস গবিষ্টসাপি বা প্রেমশন্দ সাথি 

বশীদনাত্রসন্বন্ধঃ | ববৃষুর্িরস্তরং বছশো।হমুঞ্চন্। সম্যজুরিতি সার্বরিক মুলপাঁঠে অপুর্বাত্বেন 

প্রবর্তয়ামান্থহ। যদ্ধা, মধুনে। ধারা যাস্থ তথ! ভূত।ঃ সতাঃ প্রেম সম্থভুঃ। সার্দদিকেধু চ 

লোঁকেযু স্ববৃত্তস্থেন প্রীরুষপ্রেমবিস্তা রয়ামাস্থরিতার্থ: | তদেবমুভয়র শিষুং তদ্থাজি 

চিহ্ন।নি চ ব্যাখাচানি ॥ ১৭৩ ।॥ 
সপ পি পলিশ আপদ শী পিসী ৯ পপ -ণ সাপটি িতিিশিপসী পিপি পি পপ পাপী ও পে পারি 

পুলকিত হইয়! যেন আপনাদের মধ্যে প্রকাশমান বিষ্ণকে ব্যক্ত করত 

মধুপারা বর্ষা করে, এ কল লতার পতি তরুগণেরও এঁন্ূপ আনন্দ 

হয় ॥ ১৭৬ ॥ 
রি 

গ্রভু কহিলেন, গ্ররাধারুগে। তোগার গাঢড়তর প্রেম অ1ছে, এজন্য 

যেখানে পেখানে তে।মার শ্রীরাধাকৃ সঙ হয় ॥ ১৭৭ ॥ 

অনন্তর রা কহিলেন, ভারি ভুরি অর্থাৎ ছল কপট ত্যাগ করুন, 

আমার অশ্রে আপনার নিজরূপ গোঁপন করিবেন না ॥ ১৭৮ ॥ 

অ।পনি শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া! মিজরস আস্বাদন 

করিতে অনতীর্ণ হইয়াছেন । আপনার নিজগুঢ়কাধ্য প্রেম আস্বাদন, 

পি. চা 



৩৪৮ ্্ীচৈতন্যচরিতামত । [মধ্য। ৮ পরিচ্ছে। 
সপ পিপল ক পাপ 

অ।স্বাদন। আনুমঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভূবন ॥ আগনে আইলা মোরে 
করিতে উদ্ধার । এবে যে কপট কর কোন্ ব্যবহার ॥ ১৭৯ ॥ তবে প্রভু 
ই।গি তারে দেখাইল স্বরূপ । রসরাজ মহ।ভাব ছুই এক রূপ ॥ দেখি- 
রামানদ্দ হেল! আনন্দে মুচ্ছতে। ধরিতে না পারে দেহ পড়িল 
ভূমিতে ॥ ১৮০ ॥ প্রভু তরে হস্ত ম্পর্শি করাইল চেতন। মন্ন্যাদির 
বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন ॥ ১৮১ ॥ আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্া- 

গন। তোমা বিন এরূপ ঘা দেখে কোন জন ॥ মোর তত্তবনীলা-রস 

তোমার গেচরে। অতএঞব এইরূপ দেখ।ইল তোম।রে ॥ ১৮২ ॥ গৌর- 

দেহ নহে মোর রাধাগম্পর্শন। গোপেন্দ্রহত বিনু তেঁহ নাস্পর্শে অন্য 
শী পতিত শশীশাশাাস্পি শীিশী পাপী" শোপিস শস্পি্শী পপি শশিশিা শিস তি পীপাসপ্পপ পালা পাশা শি শালি পপ ৬১, ৯৮ পপ শপ পাসিশিতাত শশা শিশ্ন শীত শিশীপ সপ শসা শিগাস 

প্রণঙ্গাধীন অ।পনি ত্রিভুন প্রেমময় করিলেন, আাঁপনি আ(ম।কে উদ্ধার 

করিতে আগমন করিয়। এখন যে কপট করিতেছেন, ইহা আপনার 
কিরূপ ব্যবহার? ॥ ১৭৯ ॥ | 

তখন মহ।প্রভু হামা করিয়া রগরাজ ও মহাভাব এই ছুই একত্র 
মিলিত আপনার স্বরূপ দর্শন দিলেন, রামানন্দ এরূপ দর্শনপুর্্ধক 

আনন্দে মুচ্ছিত হওত দেহ ধারণ করিতে না গারিয়া ভূমিতে পতিত 

হইলেন ॥ ১৮০ ॥ 
তখন মহ প্রভূ রায়কে হ্তদ্বার। স্পর্শ করিয়া চেতন করাইলেন, 

তংগরে মন্ন্য।সির বেশ দেখিয়া রায়ের মন বিদ্মিত হইল ॥ ১৮১ ॥ 
অনন্তর মহাপ্রভু আলিঙ্গনপুর্বক রায়কে আশ্বাম প্রদান করিয়। 

কহিলেন, 05।ম| ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি আমার এ প্রকার রূপ 

দর্শন “রে নই, অ।ম।র তত্ব ও অ।মার লীলারম তোমার তিদিত আছে, 

এজন্য আমি তোমাকে এইরূপ দর্শন দিলাম ॥ ১৮২ ॥ 
আমার এ গৌরদেহ নছে, . ইহ! ভ্ীরাধার অঙ্স্পৃউ হইয়াছে, 

গেপেন্দ্রনন্দন ব্যতিরেকে শ্রীরাধ। অন্যজনকে স্পর্শ করেন না। | 

রা . ৮ শপ _ এ 
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এশা সা পপ আত ধস 

করি আম্বাপন ॥ ১৮৩ ॥ তোমার ঠঞ্িি আমার গুপ্ত নহে কোন কর্ম 

| লুকাইলে প্রেম বলে জানে সব মর্ম ॥ গুপ্ত রাখিহ কাহা না করিহু 

প্রকাশ। আমার বাতুল চেষ্টায় লোক করে হান ॥ অমি এক বাতুল 

তুমি দ্বিতীয় বাতুল। অতএব তোমায় আমায় এক সমতুল ॥ ১৮৪ ॥ এই 

রূপে দশ রাত্রি রাম।নন্দ সঙ্গে। স্থখে গে।উ।ইল গুভূ কঞ্চকথা রঙ্গে ॥ 

নিগৃঢ ব্রজের লীলারমের বিচর। অনেক হৈল তায় ন! পাইয়ে পার ॥ 

১৮৫ ॥ তাগা ক।স! রূপা সোনা রত্ব চিন্তামণি | কেহ যদি কাহা পৌতা 

পায় এক খনি ॥ ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম বস্ত পায় * | তৈছে প্রন্মে 

আমি আপনার মনকে তীহার ভাবে ভাঁবিত করিয়া কৃষ্ণমাধুর্ষ্য আস্বা- 

দন করিয়া থ।কি ॥ ১৮৩ ॥ 

তোমার নিকট আমার কোন কর্ণা গোপন নাই, লুকাইলেও প্রেম 

1 বলে তুমি তাঁহার সমুদ।য় মর্ম জ।নিতে পার। তুমি এ বিষয় গে!পন 

॥ রাখিও, কাহ।রও নিকট একশ করিও না, আমার বাঁতুল ( উন্মল ) 

ৰ চেয় লৌকে উপহাস করে, আমি এক বাতুল, আর তুমি ছিতীয় 

বাতুল, অতএব (তাঁম।তে অ।মাতে এক সমতুল হুইয়।ছি ॥ ১৮৪ । 

সে যাহ। হউক মহাপ্রভু এইরূপে রামানন্দলঙ্গে কৃষ্ণকথা কৌতুক 

হ্বখে দশ দিন যাপন করিলেন। ব্রজের নিগুঢ় লীল! ও নিগুঢ় রসের 

বিচার অনেক হইল তথাপি তাহার পার প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ১৮৫ ॥ 

তামা, ক।সা, রূপা, মোন। এবং চিন্তামণি রত্বের কেহ যদিকোন 

স্থানে পৌত। একটা খনি প্রাপ্ত হয়, ক্রমে তাহা? উঠ।ইতে যেমন উত্তম 

পে ও আর হস্পা পপ পাপা 

চন 

মিনিট ই ৯ ভাজা ১ তি সপ শাশিসপস্সপ ৮ পপ পপ শী প রি সপ শপ সত শিপ ২ 

* তাংপর্য | উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লিজ্ঞানু মহাপ্রভুর এ্রক্সাহুসারে শ্রী মানন্দরাঁয় বর্ণ 

শ্রম ধর্ম হইতে আরম্ভ করি্। শান্ত, দাস্য, সখা, বাংসলা ও মধুব রস পর্যন্ত গ্বাপন করি" 

লেন। এস্থলে শান্ত রসস্থানীয় তামা, তদপেক্ষ। কিঞিৎ উত্তম দাস্য রসস্থানীয় কাগা, তাহ 

গু __ গর 
ক 

০ পপ পরপ
র স্টপ কী. এ 

শি 

ভন ॥ তার ভাবে ভাঁবিত আমি করি আত্মমন | তবে কৃষ্চমাধুর্ধ্য রস 
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তর কৈ প্রভূ রামরাঁয় ॥ ১৮৬ ॥ আর দিন রায় পাশ বিদায় মাগিয়া। 
| বিদ।য়ের কালে তারে এই আজ্ঞ। দিল1॥ বিষয় ছ।ড়িয়। তুমি যাহ নীলা- 

চলে। আমি তীর্থ করি তাহা অ।সিব অল্পকালে ॥১৮৭॥ ছুই জন নীলা- 
চলে রহিব এক সঙ্গে । স্থুখে গোউাইব কল কৃষ্ণককথ। রঙ্গে ॥ এত বলি 

রাঁমানন্দে করি আলিঙগগন। তারে ঘরে প।ঠ।ইগ়া করিলা শয়ন ॥ গ্রাতঃ- 
কলে উঠে প্রভূ দেখি হনুমন্। তারে নমস্করি দক্ষিণ করিলা প্রয়াণ ॥ 
১৮৮ ॥ বিদ্যাপুরে নান।মত লে।ক বৈপে যত। গত দেখি বৈষ্ণব হৈল 

ছড়ি নিজ মত ॥ রামানন্দ হৈলা গ্রড়ুর বিরহে বিহ্বল । গ্রাভুধ্য।নে রহে 

বস্ত প্রাপ্ত হয়, মহাগ্রভূ ও রাম।নন্দরয় সেইরূপ গ্রশ্বোত্তর করিয়।-)' 

ছিলেন ॥ ১৮৬ ॥ 
মহ।গ্রভু অন্য এক দিবগ রায়ের নিকট বিদায় চাহিয়া বিদ|য়ের সময় 

উহাকে আজদ| দ্রিলেন, রায়! তুমি ব্ষিয ছাঁড়িয়। নীলাচলে গমন কর, 

আমি তীর্থ করিয়া অল্পকাঁল মধ্যে তথায় অ।গমন করিব ॥ ১৮৭ ॥ 

ছুই জন এক সঙ্গে নীলাচলে অবস্থিতি করিয়া কৃষ্ণকথা রঙ্গে হ্ৃখে 

কালক্ষেপণ করিব, এই বলিয়। আলিঙ্গন পুরঃসর রামানন্দকে গৃহে পাঠা- 
ইয়। আপনি শয়ন করিলেন। পরে গ্রাতঃকালে গাত্রোখানপূর্ববক হনৃ- 
মান্ দর্শশ করিয়। তাহাকে নমস্কার করত দক্ষিণদেশে ধাঁত্র। করি- 

লেন ॥ ১৮৮ ॥ | 
বিদরযাপুরে নানাঁমতাবলম্বী যত লোক বাস করে গ্রভূর দর্শনে আপন 

আপন মত ত্য!গ করিয়] সকলে বৈষ্ণব হইল। এ দিকে রাগানন্দপ্রতুর 
সব পপ পাটানি 

অংপঞ্ষা উত্তম সধ/স্থ।নীয় বূপ1, তদপেক্ষা কিঞিং উত্তম বাৎসল্যস্থানীয় সোনা এবং সর্ব, 

পেক্ষ। উত্তম মধুর রদহা নীয় চিন্তামণি রন, ইহ। অপেক্ষ। আর উত্তম নাই। এক মধুর রসে 
সকলরসেরই পর্ধাবলান হন! থাকে, এইনপ চিন্তামণি মহরত লাভ করিলে তাহার আর 
অন্য তাঁ।দিয় অভাব থকে না ॥ 
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| 

বিষয় ছাড়িয়া সকল ॥ ১৮৯ ॥ সঙেক্ষপে কহিল রামানন্দের মিলন। 

বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহঅবদন ॥ সহজে চৈতন্যচরিত্র ঘন ছুগ্ধপুর |: 

রাঁমানন্দচরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর ॥ রাধাকৃষ্ণলীলা কর্পুর মিলন। ভাগ্য- | 

বান্ যেই মেই করে আম্মদন ॥ ১৯০ ॥ যেই ইহ! একবারে পিয়ে কর্ণ-| 

দ্বারে । তার কর্ণ লোভে ইহা ছ।ড়িতে না পারে ॥ সর্কাতত্ব জ্ঞান হয় ূ 

ইহার শ্রবণে। প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে ॥ ১৯১ ॥ চৈতন্যের | 

গৃঢতত্ব জানি ইহা হৈতে। বিশ্বাপ করি শুন তর্ক ন। কঠিহ চিত্বে॥। 

অলেখকিক লীলা এই পরম নিগু়। বিশ্বামে পাইয়ে তর্কে হয় অতি- ূ 

দুর ॥ ১৯২ ॥ প্রীচৈতন্য নিত্যানদ্দ আট্ৈতচরণ। যাহার সর্বস্ব তারে ৃ 
সপ পা শিপ হিমপাশিসিশীশিশশ 

বিরছে বিহ্বল হুইয়া বিষয় সমুদয় অপিত্যাগপূর্বক প্রতুর ধ্যাশে অব- 

স্থিত রহিলেন ॥ ১৮৯ ॥ 

গে যাহ। হউক, আমি সঙ্গেপে এই বামানন্দরাঘ়জের মিলন বর্ণন | 

করিল।ম, সহত্রবদন অনন্তও ইহা বিস্তাররূণে বর্ণন করিতে পাঁরেন না, | 

স্বাবতই চৈতন্যচরিত্র ঘনাবর্তন ভুগ্ধপমূহ, ত।হাতে রামানন্দরায়ের . 

চরিত্র প্রচুর খণ্ড ( ইক্ষুবিকার-থাঁড়) স্বরূপ এবং তাহাতে রাধারুফের 

লীল] কর্পূর মিশ্রিত, যে ব্যক্তি ভ।গ্যব!ন্ হয়েন, তিনিই ইহ। আবস্ব।দন | 

করিতে সমর্থ হয়েন ॥ ১৯০ ॥ র 

বিনি একবার মাত্র ইহ। কর্ণন্ব।র] পান করেন, লোভ বশতঃ তাহার রন 

কর্ণ ইহা ত্যাগ করিতে পারে না। ইহা! শ্রবণে সর্দতদ্ধ জ্ঞান এবং 

প্রীরাধাকৃষ্ণের চরণে গ্রেমতক্তি লাভ হয় ॥ ১৯১ ॥ 

হছে ভক্তগণ ! মনে মধ্যে কেহ তর্ক করিবেন না, বিশ্বাস করিয়া! 

অবণ করুন, ইহা হইতে চৈতন্যের গৃত্ব' জানিতে গাঁরিবেন! ইহা | 

অলেোঁকিক লীল1, পরম গৃঢ স্বরূপ, বিশ্বাম করিলেই পাওয়া যায়, তর্কে 

[ ৪৫] 
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মিলে এই ধন॥ রামানন্দরায়ে মের কোটি নমস্কার | ধার মুখে কৈল 
এডূ রসের বিস্তার ॥ দামোদর শ্বরূপের কড়চা অনুসারে । রামানন্দ 
মিলন লীলা! করিল প্রচারে ॥ ১৯৩ ॥ স্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আ।শ। 
চৈতন্যচরিতা মুত কহে কৃষ্ণদাঁস ॥ ১৯৪ ॥ 

॥%॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতাম়তে মধ্যখণ্ডে রামানন্দসঙ্গে!ৎ্মব বর্ণনং নাম অউমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥%॥ ৮1 % | 
বহু দুরবর্তীঁ হয় অর্থাৎ তর্কে কখন লভ্য হয় না ॥ ১৯২ ॥ | 

চৈতন্য, নিত্যনন্দ ও অদৈতের চরণারবিন্দ বহার সর্বস্ব, তিনিই 
এই ধন প্রাপ্ত হয়েন। মহাগ্রভূ ধাঁহার মুখে রসবিস্তার করিয়াছেন, 
সেই রাম[নন্দরাঁয়কে আমি কোটি নমস্কার করি, স্বরূপদামোদরের 
কড়চা অনুসারে এই রামানন্দ মিলন লীলা প্রকাশ করিলাম ॥ ১৯৩ ॥ 
 শ্রীরূপ ও রঘুনাথের পাদপদোর প|দপন্মে আখ| করিয়া কৃষ্দাস এই 

| ঠতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ১৯৪ ॥ মি 
|%॥ ইতি ভ্রীচৈতন্যচরিতামূতে মধ্যথণ্ডে শ্রীরাগন।রায়ণবিদ্যা- 

রত্বরূত চৈতন্যচর্িতা ্বত টিগ্নন্যাং রামানন্দনঙ্গোতৎমববর্ণনং নাম অষ্টমঃ 
পরিচ্ছেদ 0॥%1৮1% 1 1 



নবমঃ পরিচ্ছেদঃ | 
০১১৯: 

নান|ম তগ্রহগ্রস্তান্ দক্ষিণাত্যজনদ্বিগান্। 
কৃপারিণ। বিমে।চ্যৈতান্ গেৌরশ্চক্রে সবৈষ্ঞবান্ ॥ ১ ॥ 

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়দ্ৈতচন্দ্র জয় গৌরতক্ত- 
বৃন্দ ॥ ২ ॥ দক্ষিণগমন প্রভুর তাতি বিলক্ষণ। সহত্র সহত্র তীর্থ করিল 

দর্শন ॥ সেই সব তীর্থস্পর্শি মহাতীর্থ কৈল। সেই ছলে সেই দেশের 

লে।ক নিন্ত।রিল ॥ ৩ ॥ তীর্ঘযা ত্র।য় তীর্থক্রম কহিতে না পারি। দক্ষিণ 

বামে হয় তীর্থ গমন ফেরাফেরি ॥ অতএব নম মাত্র করিয়ে লিখন। 

 নানামতেতি। জানি কর্দি পাঁগ্যাদীনাং যানি নানামতানি তানোব গ্রহাঃ ভূত প্রেত 

পিশাচ স্থানীয়াস্তৈগ্রন্তা আবিষ্টা ঘে দাক্ষিণাতাজন। এব দ্বিপ! গঞজাঃ তাঁন্ স গৌরস্তেভ্যো 

গ্রহেভ্যে। কপারিণা কূপাচক্রেণ বিমোঁচা মোচরিত্া! বৈষ্ণবান্ চক্রে কতবাণিত্যর্থঃ॥১ ॥ 

জ্ঞানি, কর্ণ্ি ও পাষগ্ডিদিগের নানা মতরূপ গ্রহ অর্থ।ৎ ভূত প্রেত 
পিশাচ কর্তৃক দাক্ষিণাত্য জনরূপ হস্তিগণকে গ্রস্ত দেখিয়া গোৌরাঙ্গদেষ 
কুপাচক্রদ্বারা সেই সমুদ্ায় গ্রহ হুইতে তাহাদিগকে মোচন করিয়া! ডি 
করিলেন ॥ ১ ॥ " 

গ্রীচৈতন্যের জয় হউক, জয় হউক, শ্রীনিত্যানঙ্াচন্দ্রের জয় রা | 

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র এবং গ্রীগৌরভক্তবৃন্দের জয় হউক ॥২॥ 
মহ।প্রভুর দক্ষিণগমন অতি উত্তম, সহস্র মহ তীর্ঘ দর্শন করি- 

লেন, সেই সকল তীর্থকে স্পর্শ করিয়। তাহ।দিণকে মহা[তীর্থ করিলেন 

এবং সেই ছলে সেই দেই দেশের লোক সকলকে উদ্ধার করিলেন ॥৩া 
মহাপ্রভু তীর্ঘযাত্রায় তীর্ধের ক্রম (যথাক্রম) বলিতে পারি না) | 

ৰ্ 
পপ নি 



রিড 

বৃ ০০০০ 

কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম ॥ ৪ ॥ পুর্ববৎ পথে যাইতে যে 
গায় দর্শন । যেই গ্রামে রহে সেই গ্রামের যত জন ॥ সবেই বৈষঃব হয 
কহে কৃষ্ণ হরি। অন্য গ্রাম নিস্ত।রয়ে পব বৈধব করি ॥ ৫ ॥ দক্ষিণ, 
দেশের লোক অনেক গ্রকার। কেহ কন্মী কেহজ্ঞনী পাষণ্তী অপার 

; মেই মব লোক এভূর দর্শন গরতাবে। নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল! 
বৈষুবে ॥ ৬ ॥ বৈষ্ণবের মধ্যে রাম উপাশক গব | কেহ তত্তববাদী কেহ 
হয় প্রীবৈষ্ণব ॥ মে পব বৈষ্ণব মহাগ্রভুর দর্শনে | কৃষ্ণ উপাসক হঞ| 

| লয় কৃষ্ণনামে ॥ ৭॥ | 
ূ তথাছি ॥ 
| 

ূ 
| 

| 

পাপা সি স্প্টাথ, ০ ৭ ৬৮ 

। দক্ষিণ বামে যত তীর্ঘ আছে, তাহাতে গমনের অনুক্রম ও ব্যতিক্রগ 
(যাতাত) হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥ 

পুর্ধ্বের ন্যায় পথে যাইতে ঘ।ইতে মে ব্যক্তি মহা গ্রভূর দর্শন গ্রাপ্ত 

। হয়, মে ব্যক্তি যে এমে বাপ করে, সেই গ্রামের যত লোক মকলই 
বৈষব হইয়া «কৃষ্ণ হরি” ইত্যাদি নাম কীর্তন করিতে করিতে অন্য 
গ্রামের লক মকলকে নিস্ত।র করিয়া নৈষব করিল ॥ ৫ 
| দক্ষিণদেশের লোক কল অনেক প্রকার, তন্মধ্যে কেহ বন্ধ, 
। কেহ জনী এবং কেহ গাঁষঘী, ইহাদের পরিনীমা নাই, সেই মকল 

লোক প্রভুর দর্শনগ্রভাবে নিজ নিজ মত ত্যাগ করিয়া! বৈষ্ণব ইইল ॥৬। 

বৈষ্বের মধ্যে যত রাম উপাসক, তাহাদের মধ্যে আবার কেহ 

৷ তন্ববাদী এবং কেহ বা শ্রীবৈষ্ণব অর্থাং রামানুজ সম্প্রদায় ভুক্ত, সেই 
ক বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে কৃষ্ণোপাসক হইয়া! কৃষণনাম কীর্ভন 
। করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ 

তথাহি ॥ 

৩৫৪ শ্্রীচেতন্তচরিতাযৃত। [মধ্য । ৯ পরিচ্ছেদ । 

ও - সাপে াপিপ পাশাপাশি শপে ্পেপাপপাশশিশীশিিাশীশীঁিা 
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মধ্য । ৯ পরিচ্ছেদ।] আ্ীচৈতন্যচরিতা বত । ৩৫৫ 

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং। 

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পছি সং ॥ 

এই শ্লে'ক পথে পড়ি করিল। প্রমাণ । গোতমীগঙ্গাতে যাই কৈল।! 

৷ তাহা ম্লান ॥ মল্লিকার্জুন তীর্ঘে যাই মহেশ দেখিল। তাহা মব লোকে 

ূ কৃষ্ণ নাগ লওয়।ইল ॥৯॥ দাসরাম মহ।দেব করিল দর্শন । অহোবল 

নৃদিংহেরে করিল গমন ॥ নৃগিংহ দেখিয়। তারে কৈল নতি স্ততি। শিদ্ধ- 
বট গেল! ধাহ। শ্রীপীতাপতি ॥ ১০ ॥ রথুনাথ দেখি কৈল গ্রণতি স্তবন। 

উহা এক বিপ্র তীরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ সেই বিগ রামনাথ নিরন্তর লয় ॥ 

৷ রামন।ম নিলু অন্য বচন ন। কয় ॥ সেই দিন তাঁর ঘরে রহিল ভিক্ষ। 
ফরি।ম্তারে কৃপা করি আগে চপিল। গৌরহরি ॥১১॥ সন্ত তী্থে 

৪5352০55০৪2, 
স্পা শাশ্পীশি শী ১ শীশীশ্ী শিশিশী টি শ্পাশা শি শী চে 

হে রম! হেরাঘব! ছে রাম ! হেরাঘ !হে রাম! হে হু রাঘব, | 

আমাকে রক্ষ। কর। ছে কৃষ্ণ! হে কেশব! হে কৃষঃ ! ছেটকেশব 1 হে 

কৃষ্ণ! হে কেশব! আমাকে পরিত্র।ণ কর ॥ ৮ ॥ ৃ 

মহাপ্রভু এই শ্লোক পাঠপুর্দক পথে যাইতে যাইতে গৌতমী- 

গঙ্গায় উপস্থিত হইয়া তথায় স্নান করিলেন! তৎপরে মল্লিক। জন 

তীর্ঘে খিয়! মহেশ দর্শশ করিম়। তথাকার লে।কসকলকে কৃষ্খনাম গ্রহণ 
করাইলেন ॥ ৯॥. 

তাহার পর জালর!ম মহ|দেবকে দর্শন করিয়া অহোবল নৃমিংহ- 
ন|মক তীর্ঘে গমন করিলেন, তথা নৃমিংদেবকে দর্শন, এবং তাহাকে 
নমস্কর ওস্তব করিয়! ষেস্থ'নে লীত।পতি অবস্থিত আছেন, সেই সিদ্ধ- 
বট নামক তীর্ধে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥ 

তখয় রঘুনাথ দর্শন করিয়। তাহাকে প্রণাম ওস্তব করেন, এ স্থানে 
এক জন ব্রাহ্গণ নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ নিরস্তর রামনীম গ্রহণ 
করিতেন, তিনি র(মনাম ভিন্ন অন্য বাক্য কহিতেন না, গৌরহরি সেই 

পেশী শী পসসপপসপপপ 
সস পপ রি 
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৩৫৬ শ্রীচৈতন্যটরিতাম্বত | [ মধা। ৯ পরিজ্ছেদ। 

কৈল স্বন্দ দরশন। ত্রিমল্ল আইল! তহ! দেখি জবিক্রম ॥ পুনঃ সিদ্ধ- 
বট আইলা পে বিপ্রঘরে। সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরস্তরে ॥ ১২। 
ভিক্ষা করি সহাপ্রতু তারে প্রশ্ন কৈল। কহ বিপ্র এই তোমার কেন 
দশা হৈল ॥ পুর্বে তুমি নিরন্তর কহিতে রাঁমনাগ | এবে কেন নিরস্তর 
কহ কৃষ্ণনাম ॥ ১৩॥ বিপ্র কছে এই তোমার দর্শনপ্রভাব। তে।ম! 
দেখি গেল মোর আজন্ম স্বতাব ॥ বল্যাবধি রাঁমন!ম গ্রহণ আম।র। 
তোম। দেখি কৃষ্ণন।ম অ।ইল এক বার ॥ সেই হৈতে কঞ্চনাম জিহ্বাতে 
বদিল। কৃষ্ণনাম স্ক,রে রামন!ম দুরে গেল ॥. বাল্যকাল হইতে মের 

দরিবপ ত।হ!র গৃহে অবস্থিতিপূিক ভিক্ষ। এবং তাহাকে কৃপা করিয়! 
পর দিবস তথ। হইতে গমন করিলেন ॥ ১১ ॥ 

তৎপর স্বন্দতীর্ঘে অ।সিয়া ক্কন্দ দর্শন, তাঁহীর পর ত্রিমল্লীদেশে গিয়া 

ক্রিধিক্রম দর্শন করত পুনবর্বার মিদ্ধনটে সেই ব্রক্ষণের গৃহে আগমন 
করিলেন, তখন দেখিলেন সেই ত্রাহ্মণ গিরম্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে- 

ছেল ॥ ১২ ॥ 
অনন্তর মহা গ্রভু ভিগ্ষা করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, অহ্ছে 

্রাঙ্গণ ! বপ দেখি তে।মার এ কোন দশা উপস্থিত হইল ? তুমি পূর্বে 
নির্ভর রামনাম গ্রহণ করিতে, এখন কেন সর্বদ] কৃষ্ণন।ম কহি- 
তেছ ?॥১৩॥ 

ব্রাঙ্মণ' কহিলেন, ইহা আপনার দর্শনের প্রভাব আগনাঁকে দর্শন 

করিয়া! আমার আজমের স্বভাব পরিবর্ত হইল, আমি বাল্যাবধি রাম- 

নাম শ্রাণ করিতম, কিন্তু আপন।কে দেখিয়। আমার এক. বার সুখে 

কৃষ্চন।ম স্ফনু্তি হইল, তদবধি আমার জিহ্বায় কৃষ্ণন।ম অধিষ্ঠান করি- 
লেন, এক্ষণে কেবল কৃফণনাম কুস্তি হইতেছে, রামনাম দৃরবর্তী হইয়া- 
ছেন। আমার বাল্যকাল হইতে একটা স্বভাব আছে, আমি নামমছি- 



সপ শি 
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ূ স্বভাব এক হয়। নামের মহিম। শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয় ॥ ১৪ ॥ 

] 
। 

তথ।হি পদ্মপুর।ণে শ্রীরামচন্দ্রদ্য খতন।মস্তোত্রে ৮ শ্লে।কে 

ৰ তথ। উত্তরথণ্ডে দ্বিষষ্টিতমে হধ্যায়ে ্রীবিষুসহত্ন।ম- 

| স্তোত্রে শেষ ফ্লৌকে যথ। ॥ 
রমন্তে যে(গিনোঙ্নস্তে সত্যানন্দে চিদ।তবনি | 

| ইতি র।মপদেন।সৌ। পরং ব্রহ্ম।ভিধীয়তে ॥ ১৫ ॥ 

ূ তথ।হি গ্লীমদ্ত।গবতে যঞ্্-হ্ধ ৯ অধ্য।য়ে ৪৩ প্লোকে শ্রীধর্ব।মি- 

ৰ কৃতটাকাযাং ধুতো মহাভারতে উদ্যে।গপর্ব'ণি 

| ৭১ সর্গে ৪ শ্লোকে যথা ॥ 

ৰ কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দে। ণশ্চ নির্তিবাঁচিকঃ | 
শা স্পাপপাীপপপীপী শশী প্প নিশা পীপপাপপাপ সী পপ পাস পপ পাপাসপিপাশ পাপ 

রমগ্ত ইতি । অনস্তে অনন্তশায়িনি নিঙ্টানন্দে শুদ্ধসবানস্বর্ূপে চিদাক্সনি আত্মান্র্যা- 

| মিনি তগবতি তন্বিন যৌগিনঃ সর্ব মহামুনয়ঃ রমন্তে ক্রীড়স্তি ইতি রামপদেন অসৌ পরং 

| ব্রহ্ম দশরথ হনয়োইভিধীয়তে বন্গেব কথাতে ॥ ১৫ ॥ 

; . কৃষিরিতি। রুমি: কুষ ধাতুর্বাঁচকঃ সন্বাবাঁচকঃ ণণ্চ নিবুতিব।চকঃ পির্াণনাঁচক 
ূ ০০০০০ 

1 মার শাজ্রমকল সঞ্চয় করিয়। থাকি ॥ ১৪ ॥ 

পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দের শতনাম স্তেত্রে ৮ শ্লোকে 

তথ। উত্তরথণ্ডে দ্বিষট্টিতম অধ্যায়ে শী বিষু- 
সহুঅজঅন।ম স্তোর্রের শেষ শ্লোক যথা ॥ 

সত্য, আনন্দ ও চিৎস্বরূপ আঁত্মায় ঘে।গিগণ রমণ অর্থাৎ রক্মানন্দ |" 
উপভোগ করেন, এই হেতু রাঁমপদে এই দশরথনম্দনকে পরমব্রহ্গ 
বলিয়! কীর্তন কর! যয় ॥ ১৫ ॥ 

প্রীমস্ভাগবতের যষ্তস্কন্মের ৯ অধ্যায়ে ৪৩ শ্রোকে হীধরস্ব।গির 
টরীকাধূত মহাভারতের উদেষ।গপর্ক্ণের ৭১ সর্গের 

৪ শ্লোক যথা ॥ | 

কুগি ভূবাঁচক অর্থাৎ সন্ত! ব।চক শব্দ, ৭ নির্ৃতি বাঁচক শব্দ, কৃধা- 

তি 

পির 
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শাসপ্ তয়েরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিবীয়তে ॥ ১৬ 
পরং ব্রহ্ম ছুই নাম মমান হইল। পুন আর শাস্ত্রে কিছু বিশে 

পাইল ॥ ১৭॥ 

তখ|ছি পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রপ্য শতনামস্তোত্রে নবম গ্লে।কে 
তথ! তব্রৈবোরখণ্ডে ঘিষষ্টিতম।ধ্যায়ে 

শ্রীবিষুমহত্রনামি শেষঃ প্লোকো| যথা ॥ 
রাম রামেতি রামেতি রমে রামে প্লনোরমে। 
সহত্রনামভিস্তুল্যং রামনাম ঝরাননে ॥ ইতি ॥ ১৮ 

ইত্যা্থ:। তয়োরৈক্যং কষণয়োরৈকাং মিশিতং কষ এব পরং ব্রহ্ম ইতাভিদীয়তে কথাতে 
কষ, কিন্তু এয মাধুর্মা পূর্ণ; ॥ ১৬। 

রামরামেতি। হে বরাণনে, হে হন্দরবদনে, হে রমে, হে রমণীয়ে, হে রামে, হে 
মনোজ, হে মনোরমে, হে পার্বতি শৃণু। রমরামেতি রামেতি রামনামবয়ং সহঅনামভি- লং সমানং ভবেং। আতএক'রামলাম বারঘয়মুচ্ঞারণেনৈব সহত্রনামতুল্যং ফলদাঁয়ি ভবে. 
দিভার্থঃ ॥ ১৮ ॥ 
সস এ 275155252552-42১০৬৬১ 
তুর উত্তরণ প্রত্যয় যোগে কৃধ কৃঞ্চ হয়, ইহ।ই পরমব্রঙ্গ বাচক বলিয়া 
অভিহিত (কথিত) হয়েন ॥ ১৬.॥ 

রাম ও কৃষ্ণ ছুই নাম পরং ব্রহ্ম সমন হইল, পুনরর্বার অন্য শাস্রে 
আর কিছু বিশেষ প্রাপ্ত হইলাম, যথ| ॥ ১৭। 

পদ্মপুর!শে শীামচন্দ্রের শতন।ম স্তোত্রে নবম প্লেক তথ! 
এ পন্মপুরাণের উতরখণ্ডে দ্বিষ্থিতমা ধ্যায়ে। 
্রাবিঞ্ণসহআ-ন।মের শেষ শ্লোক যখ ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে বরাননে ! হে রমে! হেরাঁমে ॥ হে মনে- | 
'রমে ! ছে পার্বাতি ! অবণ কর, তিন কার রামনাম উচ্চ।রণ করিলে! 
(তাহা সহআনামের তুল্য ফলদায়ক হয় ॥ ১৮ 



শী শা শীাশী টাটা
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তথ।ছি হরিভক্তিবিল।মে এক|দশবিলাসে ২৫৮ শ্লৌক- 

ধতং ব্রহ্মা গুপুরাণীয়বচনং যথা! ॥ 

গহুত্রনানাং পুণ্য।নাং ত্রিরাবৃত্যা তু যৎফলং। 

একা রৃত্তয। তু কৃষ্ণম্য নামৈকং তৎ গুষচ্ছতি ॥ ইতি ॥ ১৯।॥ 

এই বাঁকো কৃষ্ণনামের মহিম! অপার । তথাপি লইতে নারি গুন 

হেতু তার ॥ ইফটদেব রাম উর নামে সখ গাই। স্থখ পাঞা মেই 

| নাম রাত্রি দিন গাই ॥২০॥ তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আ।ইল। 

তাঁহার মহিগ। এই মনেতে লাগিল ॥ মেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ ইহা | 

নির্দারিল । এত কহি নিগ্র এভুর চরণে পড়িল ॥৯১॥ তারে কৃপা জি 
সংজন।য়ামিতাদি | ভ্রীহরিভক্িবিলামটাকায়াং। কুষঃম্য কৃষ্টাবতাঁরসন্বদ্ধি নামৈক- 

শশী শী শী পাটা পাশাপাশি 
স্পসপ্সসপা পরী” ঁ 

সপ পা পা 

ৃ সপিতঙফলং ॥ ১৯ ॥ 

তথাহি হরিভক্তিবিলামের একাদশ বিলামে ২৫৮ শোক 

ধৃত ব্রঙ্গা গুপুরাণের বচন যথ। ॥ 

পুণ্যন্বর্ূপ মহঅনামের তিনবার পাঠে যে ফল হয় একবার কৃষ- 

ন।স পাঠ করিলে এ নাম মেই ফল প্রদান করেন ॥ ১৯॥ 

এই বাক্যে কষ্ণনাসের মহিমার সীমা নাই, তথ।পি গ্রহণ করিতে 

পরি না, তাহার হেতু শ্রন্ণ করুন। আমার অভীষ্টদেব রাম, তীছার 

নমে মুখ প্রাপ্ত হই, তাঁহ।তেই দিবার।ত্র র!মন।ম গান করি ॥ ২০ ॥ 

যখন শ।পনকার দর্শনে আমর সুখে কৃষ্ণন।ম সফি হইল, তর্খন 

মেই নামের মহিমা আমার মনে সংলগ্ন হইয়া রহিল। যাহা হউক, 

আপনি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ইহা নিশ্চয় করিলাম, এই বলিয়া এ ত্রাণ 

মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলেন ॥ ২১॥ * 

তখন মহাপ্রভু তীহাকে কৃপ। করিয়া! পর দিন গমনকরিতে করিতে 

চে 

078৬৭ 
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করি প্রভু চপিলা আর দিনে । বৃদ্ধক।পী আসি কৈল শিব.দরশনে (২২1 
তাহ! হৈতে চলি আগে গেলা একগ্রাম। ব্রাঙ্মণ-সমাজ, তাহ! করিল! 

বিশ্রাম ॥ প্রভূর প্রভাবে লেক আইল দর্শনে। লঙ্ষার্বব্দ লেক 
আইনে নাছিক গণনে । গোস!ঞ্ির সৌন্দর্ধ্য দেখি তাতে প্রেমাবেশ। 
' সবে কৃষ্ণ কহে বৈষুব হৈল সব দেশ ॥ ২৩॥ তার্কিক মীমাংসক শায়া- 
 বাদিগণ। সাংখ্য পাতগীল স্মৃতি পুর!ণ আগম ॥ নিজ নিজ শাস্ত্রে সবে 
উদগৃ।ছে প্রচণ্ড। সর্বমত দুষি প্রভূ করে খণ্ড খণ্ড ॥২৪॥ সর্বত্র 
স্থ(পয়ে প্রভূ বৈষ্ণব দিদ্ধান্তে। প্রতৃর সিদ্ধান্ত কেহ ন। পারে খত্তিতে | 
হারি হারি প্রভূমতে করেন প্রবেশ। এই মত বৈষ্কব প্রভু কৈল দক্ষিণ 
গিনি টিনের ররর রানির উরি ররর 

রদ্ধকাশী আসিয়! শিব দর্শন করিলেন ॥ ২২ ॥ 

তখ| হইতে চলিয়া গিয়৷ আর এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন, তথায় 
্রাঙ্মণসমাঁজ ছিল, সেই স্থানে গিয়া বিশ্রাম করিলেন। প্রতুর প্রভাবে 
লোক সকল দর্শন করিতে আগমন করিল, লক্ষার্ববংদ লোক আগিল, 
তাহাদিগের গণনা নাই, প্রভুর সৌন্দর্য এবং উাহাতে প্রেমাবেশ 
দেখিয়া! সকল লে।ক কষ্ণনাম কছিতে লাগিল, দেশ সমুদায় বৈষ্ণব 
হইল ॥ ২৩॥ 

তার্কিক, মীমাংসক ও ময়াবাদিগণ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্ৃতি, পুরাণ 
ও আম প্রভৃতি নিজ নিজ শাস্ত্রে সকলেই উদগাহে (কক্সিত্থে) 
প্রচণ্ড মহাপ্রভু তাছাদিগের মমস্ত মত দূষিত করিয়! খণ্ড খণ্ড করিতে 
লগিলেন ॥ ২৪ ॥ | 

মহাপ্রতু সর্বত্র বৈষ্ণবুসিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত 
কেহ খণ্ডন করিতে সমর্থ হয় না, হারিয়া হারিয় (পুনঃ পুনঃ পরা- 
জিত হইয়।) প্রভুর মতে প্রধেশ করিতে লাগিল, নহাপরহ এই মতে 
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দেশ ॥ ২৫ ॥ পাষণ্ডির গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিঞ|। গর্বব,.করি আইল 
নঙ্গে শিষ্যগণ লঞ্! ॥ ঝৌদ্ধ।চার্ধয মহাপঞ্িত নিজ নষমতে। প্রভু আগে 
উদগ।হ করি লাগ্বি্লা কহিতে ॥ ২৬॥ যদ্যপি অসস্ভাধ্য ধোদ্ধ অযুক্ত 
দেখিতে । তথ।পি বলিল৷ প্রভূ গর্ব খণ্ড ইতে ॥ ২৭ ॥ তর্কগ্রধান বৌদ্ধ- 
শাস্ত্র নবমতে। তর্কেই খণ্ডিল গ্রভু না পরে স্থ'পিতে ॥ বৌদ্ধ।চার্যয 
নব নব প্রশ্ন উঠাইল। দৃঢ়যুক্তি তর্কে এড থণ্ড খণ্ড কৈল ॥ ২৮ ॥ দার্শ- 
নিক পণ্ডিত সব পাইল পরাজয়। কোকে হাগ্য করে যৌদ্ধের হৈল 
লজ্জ। ভয় ॥ ২৯ ॥ প্রভূকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘর গেল1। সর্ব বৌদ্ধ 
মিলি তবে কুমন্ত্রণ। কৈলা ॥ অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিঞা। প্রভু | 

সমস্ত দক্ষিণ দেশ বৈষ্ণব করিলেন ॥ ২৫ ॥ রঃ 

পাষন্তিগণ মহাপ্রভুর পার্ডিত্য শুনিয়া সগর্বেব শিগ্যগণ মমভিব্যাছারে 

আসিয়া উপস্থিত হইল, বৌদ্ধাচার্ধ্য নিজ নিজ নূতন মতে মহ।পপ্ডিত, 
প্রভুর অগ্রে উদগণহ ( কল্লিতার্থ) করিয়! কহিতে লাগিল ॥২৭॥ 

যদিচ বৌদ্ধের সঙ্গে কথ। কছিতে নাই এবং তাহার! দেখিধাল্স 
অযোগ্য পাত্র, তথাপি তাহাদের গর্ব খণ্ডন করতে মহ্প্রভু তাহাদেক্স 

সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ 

নূতন মতে বৌদ্ধশাস্ত্র তর্কপ্রধান, মহাপ্রভু তর্কেই খণ্ডাইতে লাগি- 
লেন, বৌঁদ্ধের। স্থ'পন করিতে পারিতেছে ন1। বৌদ্ধাচার্যয নৃতন লু্তন 
গরশ্ন উত্থাপন করিল, মহ প্রভূ দৃঢ়তর যুক্তি ও তর্কে সেই ,লকল প্র্থ 

খণ্ড খণ্ড করিম দিলেন ॥ ২৮ ॥ .. 
দ্শনিক পণ্ডিতগণ সকলে পরাজয় গ্রাণ্ত হওয়ায় লে!ক হাদ্য | 

করিতে থাকিলে তাহ!তে বৌদ্ধের লজ্জ। ও*ভয় উপস্থিত হইল ॥ ২৯। 

মহা গ্রভুকে বৈষ্ণব জাঁনিঘা! বৌদ্ধ গৃহে গমনপূর্বধক নকল বৌদ্ধ 



এস 
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আগে আনিল' বু গ্রসাদ বলিঞা ॥৩০ ॥ হেনকে মহ।কায় এক পক্্ী 
আইল। ঠোটে করি অন্ন সহ থালি লঞ| গেল ॥ বৌদ্ধগণের উপর 
অন্ন পড়ে অমেধ্য লইয়া । বৌঁদ্ধ।চার্ধের মাথায় থলি পড়িল বাজিঞা ॥ 
তেরছে পড়িল থালি মাগ| ক।ট। গেল। মৃচ্্ত হইয়া আগার্ধ্য ভূমিতে 
পড়িল ॥ ৩১॥ হাহাক!র করি কান্দে সব শিম্যগণ। সবে আদি প্র 
পদে লইল শরণ ॥ তুমি হ ইঈশর সাঙ্গাৎ ক্ষম অপরাধ । 
জীয়াহ আগার গুরু করহ প্রসাদ ॥ ৩২ ॥ প্রভু কছে সবে 
কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি | গুরু কর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি ॥ তোমা 
সবার গুরু তনে পাইবে চেতন । সর্ধা বৌদ্ধ মিলি করে বৃ. 

পাশা পট সপ 

মিলিত হওত কুমন্ত্রণ | করিয়া একট। থাপিতে কতক গুল! অপবিজ্র অল্ 
লইল| বিষুঃগ্রানাদ বলির মহাগাভুর আনে আনয়ন করিল ॥ ৩ ॥ 

এমন সময়ে একটা স্থবৃহৎকায় পঙ্গী অ।গিয়। ঠোটে করিয়া আন 
সহিত থ।ল লইয়| গেল, বৌদ্ধগণের উপর অমেধ্য আম্ম এলং নৌদ্ধা- 
চার্য্যের মন্তকে থালখান দশব্দে পঠিত হইল। থালখান যখন পতিত 
হয় তখন তেরচ্ ( তির্ধ্যক্ বক্র) ভাবে পতিত হওয়ায় বৌঁদ্ধ।চর্ধোর 
মস্তক ছেদন হুইল, সুতরাং তাহাতে বৌদ্ধ।চার্ধ্য মুচ্ছিত হইয় ভূমিতে 
পড়িয়। গেল ॥ ৩১ ॥ 

হাহাকার করিয়া শিষ্য মকল রোদন করিতে করিতে মহ।গভুর 
চরণে শরণ গ্রহণ করিল এবং কহিল আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, অপরাধ 
ক্ষম! করুন ও গ্রণম হইয়া আমাদের গুরুর গ্রাণ দন দিউন ॥ ৩২ ॥ 

অনস্তর মহাপ্রভু কহিলেন, তোমর। সকল কৃষ্ণ কৃষ্ণ ও হরি 

ইত্যাদি নাম কীর্তন কর এবং তোমাদের গুরুর কর্ণে উচ্চ করিম়। 
কষ্খনাম বল, তবেই তোমাদের গুরু চেতন পইবেন, তখন মকল 
বৌদ্ধ মিলি! কৃষ্ণকীর্তভন এবং গুরুকর্ণে “কৃষ্ণ রাম হরি ইত্যাদি. 
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ঞ 

মনবীর্তন ॥ ॥ গুরুকর্ণে কহে কহ কৃষু রাম হরি। চেতন  গুরুকর্ণে কহে কহ কৃত রাম হরি। চেতন পাইল আচার আচার্ধ্য ূ 
উঠে হরি বলি ॥ ৩৩ ॥ কৃষ্ণ কছি জচার্ধ্যগরভূকে করয়ে ধিনয় | দেখিয়। 

সকল লোক পাইল বিল্মায়॥ এইমত কৌতুক করি শচীর নন্দন। অন্ত- 

দান কৈল কেহ না পাঁয় দর্শন ॥ ৩৪ ॥ মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী 

ব্রিস্লে । চতুভূ্জ বিষু দেখি গেল! বেস্কট।চলে ॥ ভ্রিপদ্ী আসিয়া! কৈল 

শ্রীরাম দর্শন | রঘুন।থ আগে কৈল প্রণাম স্তবন ॥5৫॥ স্বগ্রভাবে লোক 

ূ সব করাঞা বিশ্ব | পানানরপিংহ আ।ইল। এভু দয়।ময় ॥ নুসিংহে 

 গ্রণতি স্তুতি গ্রেমাবেশে কৈল। গ্রভূর গ্রভাবে লে।ক চমৎকার ছেল ॥ 

ৃ ৩৬ ॥ শিবক।ধ্ী আমি কৈল শিব দ্রশন। এভাবে বৈধব কৈল মব 

| শৈবগণ ॥ ৩৭ ॥ পিষুটকাঞ্চী আসি দেখিল লক্গবীনারায়ণ। প্রথ।ম করিয়! 
পেশী শশী শ্শীস্প শীন্পীশী তা শিপ পপ পিপি পপ লিপ পপ পপ 

৯ ০ মাপ ৯ পাস 

নাম উচ্চ করিয়া বলিতে ল।গিল। তখন নৌদ্ধ।চাধ্য চেতন পইয়। হরি 
বলিয়া গাত্রেখান করিল ॥ ৩০৪ 

আচার্য্য কৃষ্ণন!ম উচ্চ।রণপুর্নক এভূকে বিনয় কগিতে ল।গিল, লোক 

সকল দ্রেখিখ। পরমবিন্ময়পন্ন হইপ। শচীনন্দন এইরূপ কৌতুক করিয়া 
। অন্তর্ধান হইলেন, আর কেহ দর্শন লাভ করিতে গ।রিল না ॥ ৩৪ ॥ 

মহগুতু ভ্রিপদী ভ্রিমল্লে চলিয়া আিলেন, তথায় চতুসুর্জ বিষুঃ 
৷ দেখিম। বেস্কট।চলে গমন করিলেন । তথ। হইতে ভ্রিপদী আপিয়া শ্ী- 

রম দর্শন এবং ভীহ।র আগ্ঠে প্রণাম ও স্তব করিলেন ॥ ৩৫ ॥ 

দয়।ময় প্রভূ তথায় গিজ প্রভাবে লে।কমকলকে বিশ্ায়।পম করিয়। 
গ।ননরসিংহে আ।গমনপূর্ববক প্রেমাবেশে তাহাকে স্ততি ও নমস্কার করি 

লেন। মহা প্রভুর প্রভাবে তথকার লোকসলের চমৎকর হইল ॥৩৬॥ 
তৎপরে শিবকাঞ্চী অ।পিয়। শিব দর্শন করিলেন, তথায় যত শৈব 

ছিল, তাহার! কলে মহু।এরভুর প্রভাবে বৈষ্ণব হইল ॥ ৩৭. 

৪ 

শপে 
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কৈল বনুত শ্তবন ॥ প্রেম।বেশে নৃত্য গীত বন্ত করিল। দিন ছুই রহি 
লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল ॥ ৩৮॥ ভ্রিষল্প দেখি গেল! ত্রিকাল-হস্তিস্থান। 
মছ।দেব দেখি তারে করিল প্রণাম ॥ ৩৯ ॥ পক্ষিতীর্ঘ |।ই কৈল শিব- 
দরশন। রৃদ্ধকে।ল তীর্ঘে তবে করিল গমপ॥ শ্বেতবরাহ দেখি ভারে 
নমস্কার করি। পীতাম্বর শিবস্থানে গেল! গৌরহরি ॥ শিয়ালী তৈরব 
দেবী করিল দর্শশ। কাবেরীর তীরে আইল! শচীর নন্দন ॥ ৪৯ ॥ গে- 
সমাজ শিব দেখি আইলা বেদীবন। মহ।দেব দেখি তারে করিলা বন্দন ॥ 
অমৃত লিঙ্গ শিব অসি দর্শন করিল। সব শিবালয়ে শৈব বৈষ্ণব করিল 
॥৪১॥ দেবস্থানে আমি কৈল বিষুণ্দরশন। শ্রীবৈষবগণ-সনে গেী 

এপার...» স্.৬. কপ 

তদনস্তর বিষুকাঞ্চী অ।পিয়। তথ| লক্ষমীন।রায়ণ দর্শন করিয়া প্রণাম, 
বহুতর স্তব ও প্রেমাবেশে অনেক ক্ষণ নৃত্য গীত করিলেন এবং তথায় 
ছুই দিন অবস্থিতি করিয়। সকল লোককে কৃষ্ঠভক্ত করিলেন ॥ ৩৮। 

তাহার পর ত্রিমল্প দেখিয়। ক্রিকালহন্তিস্থানে গমন করিলেন, তথায় 
মহাদেব দর্শন করিয়! তাহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৯॥ 

[অনন্তর পক্ষিতীর্ঘে যা ইয়। শিব দর্শন করত বৃদ্ধকোল। তীর্ঘে গমন 
| করিলেন, মেইস্থানে বরাহ দর্শন করিয়া তাহাকে নমস্ক'র করত গৌরহরি 
'পীতান্ঘর শিবস্থানে আলিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহার পর শিয়ালী ভৈরব 
দর্শন করিয়া! শচীনন্দন ক।বেরী তীর্ঘে আগমন করিলেন ॥ ৪০ ॥ 

তথ।য় গোস্মাজ শিব দর্শন করিয়। বেদাবন তীর্ঘে আগমন করত 
মহাদেব দেখিয়। তাহাকে বন্দন। করিলেন । তাহার পর আসিয়! অম্বতত- 

লিগ শিব দর্শন এবং শিবালয়ে যত শৈব ছিল, ত।হাদিগকে বৈফব করি- 
ি৫লন ॥ ৪১ ॥ | | রী 

রঃ ৯) ৬ 

শি 
ই 
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৷ অনুক্ষণ ॥ কুম্তকর্ণ কপালের দ্রেখি সরোবর | শিরক্ষেজে আমি শিব 
দেখে গৌর।গন্থন্দর ॥ পাপনাশনে শিষুজ করি দরশন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্র তবে 

কৈল আগমন ॥ কাবধেরীতে সন করি দেখি রঙ্গনাথ। স্ততি প্রগতি করি 
ম।নিল কৃতার্থ ॥ প্রেমবেশে কৈল বহু গান নর্ভন। দেখি চমংকার 

ছৈল সর্বলোক মন ॥ ৪২ ॥ শ্ীবৈষ্ণব এক বেস্কটভটু নাম। গ্রতুরে 
নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মমন॥ নিজঘরে লঞা। কৈল পাদ গ্রক্ষালন। | 
দেই জল সবংশেতে করিল ভক্ষণ ॥ ভিক্ষা কর1ইঞ| কিছু কৈল নিবে- 
দন। চাতুর্মাস্য আসি প্রভূ হৈল উপপন্ন ॥ চাতুর্মাস্য কূপ। করি রহ 

মোর ঘরে। কৃষ্ণচকথা কহি কৃপায় নিস্তার আমারে ॥ ৪৩ ॥ তাঁর ঘরে 

রহিল! গ্রভূ কৃষ্ণকথ|-রসে। ভট্রনঙ্গে গোঁঙ।ইল! স্থুখে চারি মাসে ॥ 
পা পেিপাীশ্পিসপীশী টাটা পাশাপাশি 

তদনস্তর দেবন্ছানে আগিয়! বিষণ দর্শন এবং শ্রীবৈধ্ঃবদিগের সহিত 
নিরস্তর ই্টগেী করিলেন, তাহার পর গৌরাঙ্গহুন্দর কুস্তকর্ণকপালের 
সরোবর দেখিয়া শিবক্ষেত্রে আগমন করত শিব দর্শন করিলেন, তৎপনে 
পাঁপনাশন তীর্থে বিষু দর্শনপূর্ববক গ্রীরগক্ষেত্রে অপিয়া উপস্থিত হই- 
লেন। অনন্তর কাঁবেরীতে শ্র।নপুরঃমর রঙ্গনাথ দর্শন করত তাহাকে 

স্তুতি প্রণতি করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মানিলেন এবং প্রেমাবেশে বছ- 
গীত ও নৃত্য করিতে ল।গিলেন, দেখিয়া! লোক লকলে্প মন চমংকৃত 
হইল ॥ ৪২ ॥ 

এঁ স্থানে বেস্কটতট নামে এক জন আ্রীবৈঞ্ব তিনি সম্মান করিয়। | 

প্রভুপ্ন নিমন্ত্রণ করিলেন। ভট্টমহ।শয় মহাপ্রসুকে নিজ গৃহে আনয়ন 

করিয়। শ্বহৃস্তে প্রতূর পাদ প্রক্ষালন করত সেই জল সবংশে প।ন করি- 

লেন এবং মহা প্রভূকে ভিক্ষ। কর।ই়! নিবেদন করিলেন, প্রভে। ! চাতু- 
রস্য উপস্থিত হইয়াছে) কৃপ। করিয়া চারি'মাস অ।মার গৃহে ০০ | 
করত কৃষক! কহিগ্ন। আষাকে উদ্ধার করুন ॥ ৪৩ ॥ ূ 

গর ক 



৩৬৬ শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বত। . [মধ্য । ৯ গরিচ্ছেদ। 

কাবেরীতে স্নান করি স্ীরঙগগ দর্শন। প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্তন 
881 হৃশৌপর্যা গ্রেমাবেশ দেখি সর্বলোক । দেখিবরে অ।ইসে সবার 
খণ্ডে ছুঃখ শোক ॥ লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নান! দেশ হৈতে। সবে 
কষ্ণণম কহে প্রভুর দেখিতে ॥ কৃষ্ণনাম বিনা কেহ নাহি বলে আর। 
সবে কৃষ্ণভন্ত হেল লে।কে চমতক।র ॥ ৪৫ ॥ স্্রীরঙগক্ষেত্রে টবে যতেক 
বর্ষণ । এক এক দিন গবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ এক এক দিনে চাতুর্্ম।দ্য 
পূর্ণ হৈপ। কতক ত্রাঙ্ষণ ভিক্ষার দিন না গাইল ॥ ৪৬॥ পেই ক্ষ 
রহে এক বৈষ্ঃব ব্রাঙ্গণ। দেবালয়ে ধগি করে গীত! আবর্তন ॥ অফ্ট।- ১১২১ 

 ভটের প্রার্থনায় মহ প্রভু তীহার গৃহে অবস্থিতি করিয়। কৃষক থা- 
রসে পরম সুখে চারি মাস য!পন করিলেন। এই চারি মাপ এতি দিন 
কাঁরেরীতে, সান শীরঙ্গ দর্শন এবং ৫প্রম।বেশে নৃত্য করেন ॥ 8৪ | 

প্রভুর সৌন্দর্য্য ও গ্রেমাবেশ দেখিয়া যে মকল লোক দর্শন করিতে 
আগমন করিল, তাহাদের ছুঃখ শোকমকল খণ্ডিত হইয়া! গেল। নানা, 
দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক আমিতে লাগিল, তাহারা মকলে গরুকে | 
দর্শগ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চারণ লাগিপ। কৃষ্ণনাম ব্যতিরেকে আর কহ 
কিছুই বলে না, মকলে কৃষ্ণভক্ত হইল, তদর্শনে লেক মকলের চমহ- 
কার বে।ধ হইল ॥ 8৫ ॥ 

গে যাছা হউক, শ্রীরঙ্ন ক্ষেত্রে যত ব্র।ঙ্গণ বাঁ করেন তাঁহারা সকল 
এক এক দিন করিয়। মহ(প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এক এক দিন 
নিমন্ত্রণে মহাপ্রভুর চারি মাস (১২০ দিন) পূর্ণ হইল, কণডক গুলি ত্রঙ্গণ 
(ভক্ষ। দিবার আর দিণ প্রাপ্ত হইলেন না॥ ৪৬॥ 

সেই ক্ষেত্রে এক জন বৈষ্ণব ত্রাঙ্মণ ছিলেন, এক দিবস তিনি দেবা- 
লয়ে বিয়া গীতা আবৃত্তি করিতেছিলেন, তিনি আনন্দ সহকারে অস্টী- 
দশ অধ্যায় পাঠ করিলেন। প্রাঙ্গণ অশুদ্ধ গীতা! পাঠ করেন, বলয় 
রহ 

সপ পিস ও কস্ট পাস সী পাশ 
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দশাধ্যায় পড়ে আনন্ন-অ।বেশে | অশুদ্ধ পড়েন লৌকে করে উগহাসে॥ 

কেহ হালে কেহ নিন্দে তাহা নাহি মানে। আবিষ্ হঞ| গীতা পড়ে 
আনন্দিত মনে ॥ পুলক।শ্রু কম্প স্দেদ যাব পঠন। দেখি আনন্দিত 

ছৈল মহাপ্রভুর মন ॥ ৪৭ ॥ মহাপ্রভু পুছিল! তারে শুন মহাশয়। কোন্ 
অর্থ জনি তোমার এতস্তবখ হয় ॥ বিপ্র কহেমুর্খ অমি শব্দার্থ ন। 

জানি। শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আ।জ্ঞা মানি ॥ ৪৮ ॥ অর্জুনের রথে 
কৃষ্ণ হয় রজ্জধর | বগিয়াছে হাতে তোত্র শ্যামল হুন্দর ॥ অর্জনে 
কহিতে আছেন হিত উপদেশ । তাহ দেখি হয় মোর আনন্দ-আধেশ ॥ 

য।বৎ পটে*। তাবৎ পাঙ তীর দ্রশন। এই লাগি গীতাপ।ঠ না ছাড়ে 

সকল লোকে শুনিয়। তাহাকে উপহ।পগ এবং কেহ বা নিশা করে, 

ব্রাঙ্মণ তাঁহ। না মানিযা ভ।ব।বেশে গীতা পড়িতে থাঁকেন। তাহাতেই 

পাঁঠকালপর্ধাস্ত তাহার পুলক, অশ্রু, কম্প, স্বেদ প্রভৃতি সাত্বিকতাব 

সকল উদ্দিত হইয়া] থাকে, তাহাকে দেখিয়া মহাপ্রভুর মন আনন্দিত 

হইল ॥ ৪৭ ॥ 
মহা গ্রভূ ত।হ।কে জিজ্ঞাা করিলেন, মহাশয় ! আবণ করন, কোন্ 

আর্থ জানিয়। আপনার এত স্থথ হইতেছে । এই কথ! শুনি! ব্রঙ্গণ | 

কহিলেন, আনি মূর্খ, শব্দার্থ জ।ণি না, শুদ্ধ হউকবা অশুদ্ধ হউক, 

কেবল গুরু-আ।জ্ঞ! মনিয়া পাঠ করিয়। থাকি ॥ ৪৮॥ 
আঁর যখন গীত।পাঠ করি, খন অর্জুনের রথে শ্য।মলগুষ্দর কৃষ্ণ, 

হস্তে অশ্বরজ্জ, এবং তোত্র (চাবুক ) পারণ করিয়া বলিয অর্জুনকে 

হিতোপদেশ গ্রদান করিতেছেন, ইহ! দেখিয়া! আগার আনন্দাবেশ হয়, | 

আঁগি যে পর্য্যন্ত গীতাপাঠ করি, সেই পর্য্যন্ত দর্শন গ্রাণড হই, এজন্য ( 

আমার মন গীতাপাঠ পরিত্যাগ করে না ॥,৪৯ ॥, | 

_ মহাপ্রভু কহিলেন, ব্রাহ্মণ! গীতাপাঠে তোমারই অধিকার এবং 

্ __ হর 
[৪৭1 
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মোর লন ॥ ৪৯ ॥ প্রভূ কছে গীত পাঠে তোমারি অধিকার । তুমি সে 
জানহ এই গীতার অর্থ সার ॥ এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন। 
প্রভুর পাদ ধরি বিপ্র করেন স্তবন ॥ ৫০ ॥ তোমা দেখি তাহা হইতে 

| দ্বিগুণ স্থখ হয়। সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর মনে লয় ॥ কৃষ্ণ ্ফুর্ত্ে | 

তাঁর মন হইগাছে নির্মল। অতএব প্রভুর তত্ব জানিল সকল ॥ ৫১॥ 
তবে মহাগ্রড় তারে করাইল শিক্ষণ | এই বাত কীহ। ন। করিবে গ্রকা- 
শন ॥ সেই বিপ্র মহাপ্রভুর মহ।ভক্ত ছৈল। চায়ি মাস প্রভুর সঙ্গ কত 
ন। ছাঁড়িল ॥ ৫২ ॥ এই মত ভট্টগুহে রহে গৌরচন্দ্র। নিরন্তর ভট্রসঙ্গে 
কৃষ্ণচকথ! রঙ্গ ॥ শ্রীবৈষ্বতট্র সেবে লক্ষমীনারায়ণ। উর ভক্তিনিষ্ঠ। ূ 

| দেখি প্রভুর তুষ্ট মন ॥ নিরন্তর তীর সঙ্গে হেল সখ্যভাব। হাস্য পরি- 
পি 

তুমি গীতার যথার্থ অর্থ জানিতে পারিয়।ছে, এই বলি সেই ত্রাগ্মণকে 
আলিঙ্গন করিলে ব্রাহ্মণ মহা গ্রভূর চরণধারণপূর্রবক স্তব করিয়া কহি- 
লেন ॥ ৫০ ॥ 

হে প্রভো ! আপনাকে দেখিয়! তদপেক্ষা দ্বিগুণ স্থখোদগম হই- 
| তেছে ইহ।তে আমার মনে লইতেছে যেন আপনি সেই কৃষ্ণ । যাহা 
হউক, কৃষ ক্ক-গিতে ব্রাহ্মণের মন নির্মল হইয়াছে, অতএব তিনি মহা- 

প্রভুর সমুদায় তত্ব জানিতে পারিলেন ॥ ৫১ ॥ 
তখন মহীগ্রভু তাহাকে শিক্ষ। প্রদান করিয়া! কহিলেন, তুমি এ 

কথা কাহারও নিকট গ্রকাখ করিও না। অনন্তর সেই ব্র।ক্ষণ মহাপ্রভু 
| মহাভক্ত হইলেন, চারিমীন কাল প্রভুর সঙ্গ কদচ ত্যাগ করিলেন 

না ॥ ৫২ ॥ 
এইমত গৌরচন্জু ভট্ের গৃহে উট্টসঙ্গে নিরন্তর কৃষণকথা-রঙ্গে আব- 

স্থিতি করিলেন। সেই ভট্ট শ্রীবৈষব (র।যামুজ অম্প্রদায়ী) লক্ষী- 
নারায়ণ সেবা করেন, তাহার ভক্তিনিষ্ঠ! দেখিয়] প্রভুর মন সম্তষ্ট হইল, 

০০০০ সাপ 

সা শা ০০ উনি 

1 গিরস্তর তাহার সঙ্গে সখ্যভাব হওয়।য় যখের স্বভাবে ছুই জনে হাল 
১ ২ ক 

রি 

হি. * ৮ - হজ 

খাত ৫ খদ পে 25 



পান 

সধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ ।] শ্রীচৈততস্তচরিতামুত | ৩৬৯ 

টিনিলরারা ররর বারের িরিাারিরা রীরীরি 

হাদ ছু'ঁছে সাধ্যর স্বভাব ॥ ৫৩ | প্রদ়ু কছে ভট তোমার লক্ষমীঠাকুরামী। 
! কান্তবক্ষস্থিতা পতিত্রত। শিরে।মণি ॥ আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গেপ গে।চ. 

র রণ। ল।ধ্বী হঞ। কেনে চাহে তাহার সঙ্গম ॥ এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি | 

চিরক।ল। ব্রত নিয়ম করি তপ করিল! অপার ॥ ৫৪ ॥ 

ৰ তথাহি প্রীমন্ত।গবতে দশমস্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৩১ শ্লৌকে 

ৰ ' স্ত্রীকৃষ্ণং গ্রতি ন।গপত্বীবাক্যং যখ। ॥ 

ৰ কম্যানুভবপ্য ন দেব বিস্মহে 
ৃ তবাদিব রেণুষ্পর্শাধিকারঃ। 

ঘদ্বাঞ্চয়া শ্রীল লনাচরভপে। 

ঃ পরিহাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩॥ 

ূ গ্রভু কহিলেন, ভট্ট! তোমার লক্গমীঠ!কুরাণী কাস্তের বক্ষে অব-| 

স্থিতি করেন, তিনি পতিব্রতার শিরোমণি আমার ঠাকুর গোপিজাতি, 

| গোচারণ করেন, লক্মীদেবী সাধ্বী হইয়। কি জন্য তহ!র সঙ্গ প্রার্থনা | 

করেন? এবং তঙ্গিমিতত লক্ষ্মী চিরক।ল স্থখভে।গ পরিত্যা গপূর্বা্ক ব্রত 

নিয়ম ধারণ করিয়। অনীম তপস্যা করেন? ॥ ৫৪ ॥ 

এই বিষল্পে গ্রমাণ শ্রীমন্ত।গবতের দশমস্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ের 

৩১ শ্রেরকে ভ্রীকৃঞ্জের পতি নাগপত্বীদিগের বাক্য ধ্থ!॥ 

হে ভগবন্! ত্রক্মাদি দেবগণও তপস্যানিছ্ার! থে শরীর (লক্ষী): 
প্রপাদ প্রার্থন। করেন, সেই প্রী ললন! হইবও আগনকার যে চরণ- 

রেণুর স্পর্শে অধিক[রবাপন।য় অন্য।ন্য কানন! বিপর্জনপর্্ধক ধুতরা 

হইয়। বহুকাল তপপ্যা করিয়াছিলেন, এই নর্গের সেই চররণরেণু ম্পর্গের 

অধিকার দ্বেখিতেছি, এ ব্যক্তির ইহা কোন্পুণ্যের অনুভাব (প্রভাব ) 

হলিতে পারি না, আমদের বোধ হয় এইরূপ ভাগ্যোদয় তপপ্যাদি- 



৩৭০ জীচৈতশ্যচরিতান্বত। [মধ্য । ৯ গরিচ্ছেদ। 

বিহ।য় কামান্ স্চিরং ধৃতব্রতা % ॥ ইতি ॥ ৫৫ ॥ 
ভষ্ট কহে কৃষ্ণ নার।য়ণ একই স্বরূপ । কৃষ্ণেতে অধিক লীল| নৈদ- 

্যাদি রূপ ॥ তার স্পর্শে নাহি য|য় পতিব্রত| ধর্মা। বৌতুকে লক্ষী 
চাঁহেন কৃষ্ষের মঙ্গম ॥ ৫৬ | | 

তথাহি ভক্তিরস।মৃতসিন্ধে) পুর্র্ববিভ।গে দ্বিতীয়ম।ধনভক্তি- 
লহর্ধযাং ৩২ অঙ্কে শ্রীরপগোন্ব।মিল|কাং যথা] ॥ ূ 
পিদ্ধান্ততস্ভেদেহপি শ্ীশ-কৃষ্স্বরূপয়োঃ | 

ূ 
| 

সস 

রসেনোতকৃষ্যতে কৃঞ্করূপমেযা রসস্থিতিঃ ॥ ৫৭ ॥ 
কৃষ্ণলঙ্গে পতিব্রতা ধর্ম নহে নাশ। অধিক ল।ভ পাইয়ে ইই। 

আহা (কস পিী পিপিপি পাপিপপীপিশিপিল শশী 

ছুর্গমগঙ্গমন্যাং। মসেনেতি। সর্দো ্রেমময়রসেনেতাথ: । উংকৃষ্যতে অন্থভূতি, 
গার্থত্বাং উংকুষ্তয় গ্রকাশ্যতে ইতার্থঃ। যতস্তনা রসপা এটৈব রি স্বভাব: যৎ কৃষ্ণরূণ 
মেবোংক্ফেন দর্শয়তীত্যর্থ; ॥ ৫৭ ॥ 

-সাশাপপ্পা পি শীশিশীাশি শিপ 
শপ শশা শাী। 

জনিত নহে, ইহা আপনকার আচন্ত্যকৃূপারই বৈভব ॥ ৫৫ ॥ 

ভট্ু কহিলেন, কৃষ্ণ ও ন।র।য়ণ একই স্বরূপ, কিন্তু শ্রীকুঞ্জেতে লীলা 
বৈদগ্্য।দি ও রূপের আতিশয্য আছে, সেই জীকৃঞ্জের স্পর্শে পতিব্রতা- 
ধর্ম বিন হয় না, লক্ষষী কৌতুক করিয়! উহার সঙ্গ ইচ্ছা! করেন ॥ ৫৬ র 

এই বিষয়ের শ্রামাণ ভক্তিরগামৃতসিদ্ধুর পূর্রববিভাগে ৰি হীয়- ূ 
ম|ধণতক্তিলহরীর ৩২ অঙ্কে শ্রীরপগোম্ব।মির বাক্য যথ। ॥ র 

যদিও শ্রীনাথ এবং র।ধানাথ জ্ীকুষে দ্বরূপতঃ কোন গ্রভেদ নই, 
কিন্তু কেবল প্রেমময় রপনিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়া! থকে, 
বাস্তবিক প্রেমেরও এইরূপ স্বস্ভাব যে তাহা আলম্বনকে ( আশ্রয়কে ) 
উৎকৃটরূপে প্রদর্শন করে॥ ৫৭ ॥ 
_ শ্ীরুষের সঙ্গে পতিব্রতার ধর্মন।শ হয় না, ইই।তে অধিকতর 

২ পিপি ০ 

* মধালীলার ৮ম গরিচ্ছেদের ২৯৭ পৃষ্ঠায় এই পলকের টাকা ক! আছে। 

পপ শাশ্া শাাশাীপাপ্পপী পাশা ীািপ্স্পিশীীশ্টী 



মধ্য । ৯ পরিচ্ছেদ ।] প্রীচৈতন্যচরিতাসৃত। ৩৭১ 

০2525-2:522525225555255575555-2222525 
র।সবিল।স ॥ বিনোদিনী লক্ষমীর হয় কষে অভিলাষ। ইহাতে কি দোষ 

কেনে কর পরিহান ॥ ৫৮ ॥ প্রভূ কহে দেষ নাছি ইহ! আমি জনি। 

ৰ রান না পাইল। লক্ষ্মী ইহা শাস্ত্রে শুনি ॥ ৫৯ ॥ 

তথাহি প্রীমন্ত।গবতে ১০ স্কদ্ধে ৪৭ অধ্য(য়ে ৫৩ গ্লে।কে 

গে।পীঃ এ্রতি উদ্ধনবাক্যং যথা ॥ ৯ 

ন।যং জআয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ গুস।দঃ 

স্র্ধে।মিত।ং নলিনগন্ধরুচাং কুতাহন্যা। 

রসাহসবেহপ্য তূজদ গুগুহীতক- 
লব্ধ(শিষ।ং ঘ উদগাদ্বজন্ুন্দরীণ।ং % ॥ ৬০ ॥ 

লক্ষনী কেনে না পাইপা কি ইহার কারণ। তপ করিকৈছে কৃষ্ণ 
টি ০ ০ ৮ ২ পি ৬০ পপ পপ পপ আপি সী পাপ স্পা 

রাম বিলাগ লাভ হুইয়। থাকে, বিনে।দিণী লক্ষবীর যে কুষ্ণবিষয়ে অভি- 

। লায হয়, ইহ।তে দেষ কি? কেন পরিহাস করিতেছেন? ॥ ৪৮॥ 
| মহাগ্রভু কছিলেন, ইহাতে দে।স নাই আমিজাশি, কিন্তু শাস্ত্রে 

শুনিতে প।ই লক্ষমীদেণী রাপপ্রাপ্ত হয়েন নাই ॥ ৫৯ ॥ 
এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ স্বদ্ধের ৪৭ আধ্য।য়ে ৫৩ ফ্লৌকে 

গোপীর্দিগের গ্রাতি উদ্ধাবের বাঁক্য যখ] ॥ 
আহা! গে।পীগণের প্রতি ভগব।নের প্রসম্নত। অত্যন্ত আ।শ্চর্য্য, 

কারণ, রালোতসবে ভূজদগুদ্র। কে আপিঙ্িতি হওয়াতে ধাহার। 
আপনাদিগের মনে।রখের অন্তপ্রাপ্ত হইয়।ছিলেন, সেই সকল গে।পীর 
গ্রতি ভগবানের ফেন্অনুগ্রহ গ্রকাশ পাইয়ছে, বক্ষ-্থলস্থিত। একান্ত- 
রতা কমলার গ্রতিও তদ্ররপ হয় নাই, মে সকল স্বর্গঙ্গন।র পদ্মরৎ 
সৌরভ এবং মনে|হর কান্টি তাহাদের এতিও হুয় নাই, ইহাতে অন্য 
স্ীদিগের কথ। কি? তাহার! তদুরে নিরন্ত আছে ॥৬*॥ 
লক্ষী যে প্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন না, তাহার কারণকি? আর 

* মধ্যলীল!র ৮ম পরিচ্ছেদে ৩৩৫ পৃঠ্ঠয় ইহার টাক। আছে 

ঢ. _____________ হি. 



২২০ ডি 

1 ৩৭ প্রীচৈভনাচরিত।স্বত 1 [মধা। ৯ গরিচ্ছেদ। | 

প|ইল শ্রগতিগণ ॥ ৬১ ॥ 

তথাহি শ্রীমন্ত।গবতে ১০ ক্কন্ধে ৮৭ অধ্য।য়ে শ্লে।কে 

শ্রীভগবস্তমুদ্দিশ্য বেদস্ততির্থা ॥ 
নিভৃতমরুম্মনোইক্ষদৃঢ়যে|গধুজে। হৃদি য- 
নুনয় উপ।সতে তদরয়োহপি যযুঃ স্মরণাং 
স্ত্রিযম উরগেন্্রভোগভূজদগুবিষক্তধিয়ে] 
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশেো।হড্বি সরোজন্ধাঃ ॥ ইতি ॥৬২।% 

শ্রতি পায় লক্ষ্মী ন! পায় ইথে কি কারণ। ভট্ট কছে ইহ! প্রবে- 
_শিতে নারে মোর মন ॥ আমি জীব কষুদ্রবুদ্ধি সহজে অস্থির । ঈশ্বরের বিডির টির দিতির 5578 6757 
কেন বা শ্রুঠিগণ তপস্যা! করিয়! প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬১॥ 

ইহু!র প্রমাণ দশমস্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে 
শ্রীভগবান্কে উদ্দেশ করিয়া বেদস্ততি যথ। ॥ 

শরর্ততিগণ, কহিলেন, প্রাণ মন ও ইক্জ্িয়লংযমপুর্্বক দুঢ়যোগযুক্ত 

মুনিগণ অ।পন।র যে তত্ব হৃদয়ে উপাসনা করেন, শক্রগণ অনিষ্টচেষ্টায় 
আপনার স্বরূপ ম্মরণ করিয়াও তাহ।ই প্রাণ্ড হয়, অপরিচ্ছিম্ন যে 
অ[পনি,. অ।পনাকে পরিচ্ছিম্নরূপে দর্শনপূর্ব্বক সর্পদেহ সদৃশ অপন।র 

| ডূজদণ্ডে বিষক্তবুদ্ধি কামাত। স্ত্রীগণও তাহ! প্রাণ্ড হয় এবং শ্রুত্যভি- 

| মাগিনী দেবতারূপ আমর] ত্বৎসদৃশ হইয়াও আপনার গাদপন্প সুখে 
| ধারণ করত তাহাই প্রাপ্ত হই ॥ ৬২॥ 

মহাএভু কছিলেন, শ্রুতিগণ প্র।ণ্ড হইলেন, লক্ষী প্র।ণ্ড হইলেন 
না, ইহার কারণ কি? ভট্ট কহিলেন) ইহাতে প্রবেশ করিতে আম।র 

মন পমর্থ হইতেছে না। আমি জীব, কষুদ্রেবুদ্ধি, স্বভাবতই অস্থির, ঈশ্ব- 
রর লীলা রে।টি সমুদ্রের ন্যায় গন্তীর, আপনি সাক্ষাৎ কুঞ্জ) নিজের 

* মধ্যলীলার ৮ম পিচ্ছেদে ৩৩১ পৃষ্ঠায় এই প্লেরকের টীকা আছে ॥ 

গ্রা_ 0 



মধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ। ] ্ীচৈতন্যচরিতামৃত। গে 

লীলা কোটিপমুদ্রেগস্তীর ॥ তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জান নিজকর্মা। যারে 
জানাহ সেই জাঁনে €তাঁমার লীল।মন্্ম॥ ৬৩ ॥ প্রভু কহে কৃষ্ণের এক 

স্বতাব লক্ষণ । স্বমাধূর্য্যে করে সদা পর্ব আকর্ষণ ॥ ব্রজলোকের ভাবে 
পাই তাহার চরণ। তারে ঈশ্বর করি নাছি জানে ব্রজজন ॥ ৬৪ ॥ কেহ 

তারে পুক্রজ্ঞনে উদুখলে বাদ্ধে। কেহ সখা জ্ঞানে জিনি চড়ে ভার 
কাদ্ধে ॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন তরে জানে ব্রজজন। এশ্বর্ধ্য-জ্ঞান নাহি নিজ- | 
সম্বন্ধ মনন ॥ ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ৬জন। সেই জনপায় 

| ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্মন ॥ 
তথ।ছি শ্রীমন্তাগবতে দশমস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লৌকে 

গরীক্ষিতং প্রতি গ্রীশুকবাক্যং যথ।-_ 

নায়ং সখ।পে। ভগবান দেহিনাং গোপিকানুতঃ। 
স্পেস েপমপিসীপস শসপপাপপাপস ক ৮ এপ পশলা নিপা পা | শিশিতীপাশীগ 

কন্দ অবগত আছেন, অ।পনি যাছ!কে জানান মেই অ(পনার লীল1র 
মর্ম জানিতে পারে ॥ ৬০॥ 

মহাপ্রভু কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণের একটা স্বতঃনিদ্ধ লক্ষণ এই যে, স্থীয় 
মাধুর্যদ্বার। সর্ব সময়ে সকলকে আকর্ষণ করেন। ব্রজলোকের ভাৰ 

দ্বারা উহার চরণারবিন্দ লাভ হয়। ৬৪ ॥ 

ব্রবাসিগণ শ্রীকষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়! জানেন ন।, কেহ তাহাকে পুত্র- 
জ্ঞানে উদৃখলে বন্ধন করেন এবং কেহ সখা জ্ঞানে জয় করিয়। তাছার, 
স্কন্ধে আরোহণ করেন। ব্রজজন শ্রীকৃধকে ব্রজেন্দ্রনন্দন করিয়া জানেন, 
এ্ব্য্য জ্ঞান হইলে প্রীকৃষে নিজমন্বদ্ধ সম্মত হয় না, ব্রলোকের তাৰ 
লইয়া যে ব্যক্তি ভজন করেন, তিনিই বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্রনদ্দনকে প্রাপ্ত | 
হয়েন ॥ ৬৫। য়া 

এই বিষয়ের প্রমাণ আ্রীমস্ত/গবতের দশমক্কদ্ধের ৯ অধ্যায়ে 
১৬ প্োকে পরীক্ষিতের প্রতি প্রীশুকযাক্য যথা ॥ 

৯ 

রর ১ 

$18 



৩৭৪ শ্রীচৈতন্যচরিত।মৃত্ত। [ মধ্ত। ৯ পরিচ্ছেদ। 

স্পা 

জ্ঞানিনাং চেন্মভূত।ন!ং যথ।ভক্তিমতামিহ ॥ ৬৬॥ % 
শ্রুতি সব গোপী মবের অনুগত হএ|। ব্রজেশ্বরীস্থৃত ভজে গো'পী- 

-; ভাব লঞ| ॥ ব্যুহান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল। গেই দেহে কৃষ- 
সঙ্গে রাসক্রীড়। কৈল ॥ ৬৭ ॥ গে।পজাতি কৃষ্ণ, গে।পী প্রেয়মী উ।হার। 
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ ন। করে আগীকার ॥ লক্ষমী চাহে সেই দেহে | 
কৃষ্ের সঙ্গম । গোপিকা অনুগ! হঞ| না কৈল ভজন ॥ অন্য দেহে ন! 
পাইয়ে রামবিল।দ। অতএব নায়ং শ্লে।কে কহে বেদব্যান ॥৬৮| পুর্বে 
তট্টের মনে এক ছিল অভিম।ন.। শ্রীন।রাগণ হয়েন স্বয়ং ভগবান্। 
তাহার ভজন সর্ব্বোপরি কক্ষ] হয়। শ্রীবৈঞ্চবভজন এই সর্দ্মেপরি হয় ॥ |. 

পপি পাপে সপ পপ ০, পপি 
চি 

শুকদেব কছিলেন, হেরাজন্! গোপীনন্দন ভগবান ভক্তগণের 
যদ্রূপ স্থখলভ্য, দেছাভিমানি তাপপাদির এবং নিবৃন্তাভিমান আ.ত্মভূত 

জ্ঞনিদিগেরও তদ্রপ স্থলভ নহেন ॥. ৬৬ ॥ 

শ্রুতি নকল গোঁপীগণের অনুগত হইয়া গেপীভাব গ্রহণ করত 
যশে।দ।ণন্দন ভগবান্কে ভজন করেন, ইহারা মকল অন্য ব্যৃহে অর্থ। 
সাধননিদ্ধ বহে যে গোপীদেহ প্রাপ্ত হয়েন, সেই দেছে শরীরের সঙ্গে 
রসক্রীড়। করেন ॥ ৬৭ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ গোপজ।তি এবং গোপীগণ তাহার গ্রেয়সী, এই জন্যই 
শীষ দেবী বা অন্য স্ত্রীকে অগীকর করেন না, লক্ষী আপনার নিজ- 
দেহে শ্রীকষের মঙ্গম ইচ্ছ। করেন, গেপী অনুগত হুইয়| ভজন করেন 
নাই, অন্য দেহে রাপবিলাম পাইবার অধিক।র নাই, অতএব বেদব্য।ম 
'্নায়ং স্খাপে ভগবান” এই শ্লোক বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৬৮ ॥ 

পূর্বেব তটের মনে এই এক অভিম!ন ছিল যে, শ্রীনারায়ণ স্বয়ং ভগ- 
বন্ হয়েন এবং তাকার "ভজন সর্বোপরি স্থান এবং জ্রীবৈষবদিগের 
সস সপ পপ 

* মধ্যলীলার ৮ম পরিচ্ছেদ ৩৩৩ পৃষ্ঠায় এই গ্লে।কের টাকা আছে।, 



। মধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ ।] শ্রীচৈতন্যচরিতাস্ৃত। - ৩৭৫ 

এই তার গর্ব প্রভূ করিতে খণ্ডন। পরিহাসদ্বারে উঠায় এতেক 
| ৃ 

বচন ॥ ৬৯ ॥ গ্রড়ু কহে ডট তূমিনা কর সংশয়। স্বয়ং ভগযান্ কৃষেের 
এই স্বভাব হয় ॥ কৃষ্ণের বিলান * গৃর্তি জীনারায়ণ। অতএব লক্গণী 

॥ তা।দির হরে তেহ মন ॥ ৭০ ॥ 

! তথাহি শ্রীমন্ত।গনতে ১ম ক্কন্দে ৩ অধ্যায়ে ২৮ শোকে 
ৃ শৌনকাঁদীন্ গতি সুততবাক্যং যথ| ॥ 

ৰ এতে চাঁংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং । 

: ভ।বারথদীপিকামাং ।১1৩। ২৮। অত্র দিশেষমাহ এতে চেতি। পুংসং পরমেশরগা 

ূ কেচিদংশী: কেচিৎ কলাঁঃ বিভূতয়শ্চ। অর মৎসাদীনাং অবতারত্বেন র্ধাজবে সর্ব্ম' 

পপি 

শশা স্পীপাশশিশী শি শশীশ পা শীস্পাশ্সপীটিশ বাশি পিপিপি 
২৯ শশা শিপ পাট ৩ 

ূ অর্থ।€ রামানুজ সম্পরদায়িদিগের ভজন সর্বোপরি হয়, মহাপ্রভু ডাহার 

। এই গন্ন খণ্ডন করিবার নিমিত্ত পরিহা সদ্বারা এই মকল বাক্য উত্থাপন 

| করেন ॥ ৬৯॥ 

প্রভু কহিলেন, হে ভট্ট ! তুমি মংশয় করিও ন! না, স্বঘং ভগবাঁন্ কাষের 

 এইরূপই স্বভাব হয়। জ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস অতএব তিনি 
| লক্ষ্মী প্রভৃতির মন হরণ করেন ॥ ৭০ ॥ 

এই বিষয়ের গুমাণ শ্রীমদ্তাগবতের প্রথমন্ন্ধের ৩ অধ্যায়ে 

২৮ শ্লোকে শৌনকদির এতি সৃতব।কা যথ। ॥ 
সৃত কহিলেন, হে খঘিগণ! পূর্বেন যে সকল অবত।রের কথা, 

পিপিপি শি এটি | পপি পপ আস পপ পাস পপ শিপ সি িপিসিশী পিস ও ৩ পাশাপাশি উস ০০১০০ 
০৯৯০ স্পা পাপ? পালিশ রি 

* লঘুভাগবভামুতত তদেকাস্ম্রীকরণে ১৭ শ্নোঞক্ধে বথ' ॥ 

অথ বিলাসঃ॥ 

শ্বরূপমন্যাকারং বন্ধুস। ভাতি বিলাসতঃ। 

্ প্রায়েণংআ্মলমং শক স বিলাসে। ঠ্রাগদাতে ॥ 

অস্যার্থঃ। শ্বয়ংূপের বিলাসবশতঃ অন্ারূপে যে শরীর প্রকাশ পার, কিন্তু শক্ষি 

বানু প্রায় আত্মসদৃশ তাহাকে বিশাস বলে! | 

খা 

॥ খরা 
০১৪. 



সপ শশপসপপাপ 

্ ৩৭৬ - শ্রীচৈতম্যচরিতাযৃত। [মধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ 

ইক্্।রিব্যাকুলং লে।কং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৭১ ॥ 
নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অস।ধারণ গুণ। অতএব লক্ষমীর কৃষ্ণ তৃষ্ণা 

অনুক্ষণ॥ তুমি যে পড়িলে শ্লোক দেই পরম1ণ। সেই শ্লেঃকে আইমে 
কৃষ্ণ ত্বয়ং ভগবান ॥ ৭২ ॥ 

১০৯ 

শক্তিমত্থেইপি যথেোপযোগমেব জ্ঞানক্রিঘাশক্াবিষ্বরণং | কুমারনারদাদিঘ।ধিকারিকেধু 
যথেোগযোগমংশকলাবেশঃ | পৃথাদিষু শক্যাবেশঃ | কৃষ্ঝস্ত সাঙ্গান্তগব।ন্ নারায়ণ এব আবি. 
ফৃতসর্বশক্তিত্বাং। সর্কেষাং গ্রয়োজনমাহ ইন্দ্ারয়ে দৈত্যাঃ তৈবগাকৃলং উপন্রতং লোকং 
মুড়গন্তি সৃথিনং কুর্ধপ্তি। ইতি কৃষ্ণসন্দর্ভে । এতে পুর্বোজাঃ চশবাদন্থক্কাশ্ত গ্রথমু দিষ্টস্য 
পুংসঃ পুরুষন্য অংশকলাঃ কেচিদংশ।; শ্বয়মেবাংশ।; সাক্ষাদংখবেনাংশাংশতেন চ দ্বিবিধা; 
কেচিদংশা বিটন্বাদংশাঃ | কেচিব, কলা! বিভ্ৃতয়ঃ | ইহ যো বিংশতিতম।বতারত্বেন কখিতঃ 
স কষস্ত ভগবানেষ এব পুরুষস]াপাবতারী ভগবানিতার্থঃ। অর অগ্থবাদমন্ত্ৈব ন বিধেয়' 
মুদীরয়েদিতি দর্শনাৎ কষ্ণটসাব ভগবস্বগঙ্গণো ধর্শুঃ সাধাতে ভগবতঃ কৃষ্চতমিত্যায়াতং। 
ততঃ শ্রাক্কষনোব ভগবনঙ্গণধন্মত্থে সিদ্ধে মূলহমেব সিধযতি নতু ততঃ প্রাহৃতৃতিত্বঃ। এত. 
দেব বানজ্তি শ্বশমমিতি তত্র চ ্বয়মেব ভগবান্ ভগবত; গ্রছৃভূতিতয়! নতু বা ভগবত্তাধ্যা- 
সেনেতার্থঃ। ন চাবতার গ্রকরণেইপি পঠিত হতি সংশম়ঃ। পৌর্বাপর্ধ্যে পুর্বদৌর্বলযং প্রকৃতি- 

' বদিতি ন্যায়াং॥ ৭১ | 

পাশ তি পাপা স্পেস শিস পা পি পপ সপ সাপ শিশিশী শপ 424 -7১ শাটিশি শি এসি সপ ০৮৮০৭ 
সপ সপ পপি 

বলিল।ম, তন্মধ্যে কেহ কেহ পরষেশ্বরের অংশ এবং কেহ কেহ না 
তাহার বিভূতি, কিস্তু বিংশতিতম সঙ্যক শ্ীকষ্জাবতার সর্ববশক্তিমত্্ 
হেতু সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ, এই জগং দৈত্যগণে উপজ্রত হইলে, 
যুগে যুগে এ মকল মৃত্তিতে আবিভূ্তি হইয়! ভগব|ন্ দৈত্যগণের বিনাঁশ- 
পূর্বক তলীকনকলকেনিরুপদ্রব ও সুধী করেন ॥ ৭১ ॥ 

নারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ, এজন্য লক্ষমীদেবীর শ্রী- 
কৃষ্খেরশ্রতি নিরস্তর তৃষা হয়* তুমি যে শ্লোকপ।ঠ করিলে তাহাই প্রম।৭ 
স্বরূপ, এ শ্লোকেই কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, ইহ।ই উপলব্ধি হয় ॥ ৭২। 

_ £ 



মধা। ৯ প্রিচ্ছেদ।] শ্রীচৈতম্যচরিতাম্ৃত | ৩৭৭ 

তথাছি ভক্তিরসামুতপিক্ধো৷ পূর্রববিভাগে দ্বিতীয়সাধনভক্তি- 

লহ্র্ষ্য।ং ৩২ অঙ্কে প্রীবূপগেম্বামিবাক্যং যথ| ॥ 

দিদ্ধান্ত তস্তরভেদেহপি শ্রীশকুষ্ণমস্বরূপয়ে।2 | 

রসেনে।কৃপ্যতে কৃষ্ণরূপমেমা রসস্থিতিঃ ॥ ৭৩ ॥ & 

স্বয়ং ভগবত্বে কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন । গোপিকাঁর মন হরিতে নারে 

ন(রায়ণ ॥ নারায়ণের ক! কথ! জ্রীকৃষ্জ আপনে । গোপিকারে হাস্য করি 

হয় নারায়ণে ॥ চতুভূ্জিমুত্তি দেখায় গোপীগণ আগে। গেই কৃষে। 

গোপিকার নহে অনুরাগে ॥ ৭৪ ॥ 

তথ।হি উজ্জ্বলনীলমণো নায়িকাভেদগ্রাকরণে ৪ আন্বকধৃত- 
ললিতম।ধবে ষষ্টাঙ্কীয় ১৪ প্লোকে সূর্ধযপত্বীং মবর্ণাং 

সপ টিপস 

ভক্তিরমামৃতসিন্ধু পুর্নবিভাগে দ্বিতীয়সাধনভক্তিলহরীর 
৩২ অঙ্কে শ্রীরপগোন্ব।মির বাক্য যথা ॥ 

যদ্দিও গ্রীনাথ এবং প্রীকৃষ্জে স্বূপতঃ কেন প্রভেদ নাই, কিন্তু! 
কেবল প্রেমময় রদনিবন্ধন গ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়। থাকে, 

। বাস্তবিক গ্রেমেরও এইরূপ স্বভাব যে তাহ। আলম্বনকে (আজয়কে ) 
উতকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করেন ॥ ৭৩ ॥ ) 

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, এজন্য তিনি লক্ষ্মীর সন হরণ করেন, কিন্তু! 
নারয়ণ গে।পীগণের মন হরণ করিতে সমর্থ হয়েন না। নারায়ণের কথ। 
কি, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গোপিক।গণের প্রতি হাস্য করিয়া ন।র।য়ণমুর্তি ধারণ 
করিয়।ছিলেন, গে।পীগণ অগ্রে চতুভূ্জ নুষ্ি দর্শন করিয়া মেই কৃষে। 
তাহাদিগের অনুরাগ হয় নাই ॥ ৭৪ ॥ 

এই বিষয়ের প্রম।ণ উজ্্বলনীলম[ণির নায়িকাভেদপ্রকরণে 
৪ অঙ্কধৃত ললিতম।ধবের ৬ অস্কের ১৪ ফ্লো।কে সূর্য্যপত্থী 

সস মস 

৭ মধ্যলীল।র নবষপরিচ্ছেদে ৩৭* পৃঠায় এই ক্লোকের টাক! আছে ॥ 
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৩৭৮ শ্রীচৈতত্চরিতায়ত। [মধ্য। ৯ লা 

প্রতি বিশ।খাবাক্যং যথা ॥ 
গেপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষে| ভাবস্য কন্ত্াং কৃতী 
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরহপদবীপঞ্চারিণঃ গ্রক্রিয়।ং | | 
আবিষু্বতি বৈষটবীমপি তন্দুং তম্মিন্ ভুজৈর্জিসুভি- | 
সাং হস্ত চতুর্ভিরদুতরুচিং রাগোদয়ঃ কু্চতি ॥ ইতি ॥ ৭৫ । | 

এত কহি এভু তার গর্বব-চুর্ণ করিয়া। তারে সখ দিতে কহে | 
সিদ্ধান্ত ফিরাইয়! ॥ ১৬ ॥ ছুঃখ ন| মানিহ ভট্ট কৈল পরিহাম। শান্তর 

পা 

পপি 

লোটিনরোটন্যাং। অব্র দশমস্থমঙ্গ ণৃতাঁং ফলমিদমিত্যাদি বাকামনুগর্তং ললিশুম!ধব-! 
মেবাহুস্থত্য তাসাং ভাবনিষ্ঠ।ং দর্শয়তি ব্রজেন্দ্রেতি। শ্রীদশমবাকো চ ব্রগেশসুতয়োমর্ধো 
যদ পশ্চাঁৎ বেণুজুষ্ং একং মুখং তদিত্োব তাসাং তাৎপর্ব। বিষয়ঃ ॥ ৭৫ ॥ ৃ 

সসিপাপীস্পপাসপ তা 

সবর্ণ।র প্রতি বিশ।খ।র বাক্য যথা ॥ ূ 
একদ| ম!থুরবিরহে স্ীরাধা অতিশয় ব্যাকুল হুইয়া ূর্ধ্যম গুলান্ত-: 

বঙ্তি বিষুঃমুপ্তি সন্দর্শন কামনায় খেল|ন।মক তীর্ঘে অবগ|হন করত র্্য-| 
মণ্ডলে উপস্থিত হইলেন, ততকাঁলে সূর্যপুত্রী বিশাখা ধরহ।র নামান্তর : 
যমুনা, তিনি দিব(করপত্বী সবর্ণাকে সম্মোধনপূর্ববক কহিলেন, হে মাতঃ! 
ব্রজদেবীগণ পন্দনন্দনের গ্রাতি দুর্গম পদসঞ্চরি যে কোন ভাব বিধান ূ করেন, তাহার প্রক্রিয়া ( চেন্ট) অবগত হইতে কোন কুশীই মমর্থ) 
হয় নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একাকী শ্রীকৃষ্ণ পরিহীসার্থ স্বীয়, 
শরীরে ন।রায়ণমুর্তি আবিষ্কার করিলে তদর্শনে গোপরামাদিগের রাগে- ৰ 
দয় সঞ্চুচিত হইয়াছিল, অতএব তাঁহ।দিগের ব্রজেন্্রনন্দন ব্যতীত অন্যত্র । 
প্রীতির ল্চার হয় নাই ॥ ৭৫॥ ৃ 

এই বলিয়া মহাপ্রভু ভার গর্ব চূর্ণ করত পুনর্ববার তাহাকে সখ 
. | দিবার নিমিত্ত সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া কহিলেন | ৭৬। 

অছে ভট্ট! তুমি ছুঃখ]বোধ করিও না, আমি পরিহাস করিয়াছি 

রঃ 



| মধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ] আ্রীচৈতন্যচরিতাস্বত। ৩৭৯ 
ঃ 
। 

॥ 

| 

ৰ সিদ্ধান্ত গুন যাঁতে বৈষ্ণব বিশ্বাস। কৃষ্ণ ন।রাঁয়ণ ঘৈছে একই স্বরূপ । 
1 গোপী লক্ষ্মী ভেদ নহি হয় একরূপ॥ গোপীদ্বারে লক্ষী করে কৃষ্ণ- 

সঙ্গাম্বদ। ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥ একই ঈশ্বর ভক্তের 
ধ্যান অনুরূপ । একই বিগ্রহে করে নানাক।র রূপ ॥৭৭॥ 

তথ।ছি লঘুভ।গবত।মবতে পরাবস্থাপ্রকরণে ১৪৭ অন্কধৃত 

| নারদপঞ্চরাত্রবচনং যথ! ॥ 

মণির্থ। বিভ!গেন নীলপীত্তাদিভিযুতি | 

উপ ০৮৭ টি তাপ তত বাটি শি নিশি তি টি টি তি সহ শা -শপশি শী টি শা ৮৩০৮ এত ৮৮৯০ শশী তি প্লিস 0০ ০১:০০ ৩৯৩৩ শি পি তি ১, 20 ২৯ ১ পাস্ি-ক০৩ পাত পিসি 

মনিবৈ'ছ্র্াং নীলাদিভিগ্তশৈষু্তিঃ সন যথা বিভাগেনোপলক্ষিহ্ো ভবতি। যদ্ছা, মণি, 

বিভাঁগেনোপলক্ষিত: লন্ নীলাদিভিযুতে। ভবতি। তথা ধানভেদাৎ বূপডেদং শাসগোরা- 

দিকং নতু তাব্বিকং ভেদং এাপ্সেতি ঘতোহচুাতং চাতিরহিতঃ | যন্ধা, নাল্তি চাতং ক্ারণং 

| ভক্তানাং যন্মাৎ সোহচুতত। যছুজ্ং। শ্রীকাঁশীথণ্ডে । ন চাবন্টে হি যন্তুক্তা মহতা1ং গ্রলয়া- 

পদি। অতে।ইচাতোহথিলে লেকে মহদ্িঃ পরিগীয়তে ইতি | তথাহি মাধব ছাঁধ্যং উপ 

সন|ভেদাদর্শনভেদ ইতি। দৃষ্টান্তশ্চ যণৈকমেকপট্রবন্ববিশেষপিচ্ছাবয়ববিশেষা দিদ্রবাং নান।- 

বর্ণম়প্রধ।নৈকবর্ণমপি কুতশ্চিং স্থানবিশেষ।দ ত্রচক্ষুষে! জনসা কেনাপি বর্ণবিশেষেশ প্রতি 

ঘ।হাঁতে বৈষ্ণবদিগের বিশ্বান হয়, এমত শাস্ত্র বলি শ্রবণ কর। কৃষ্ণ ও 

ন(র(য়ণ দুই একরূপ, গেপী ও লক্ষী ভেদ নাই, উভয়েই একরূপ 
হয়েন। গোঁপীদ্বার! লক্ষমীদেবী কৃ্ঃসঙ্গ আন্বাদন করেন, জশ্বরত্বে ভেদ 

ম।নিলে অপর।ধ হয়। একমাত্র ঈশ্বর ভক্তের ধ্যানান্ুনূপ এক বিগ্রছে 

নানাপ্রকর রূপ প্রকাশ করেন ॥ ৭৭ ॥ ১ 
এই বিষয়ের গ্রমাণ লঘুভাগবতায়ুতের গরাবস্থা প্রকরণে 

১৪৭ অঙ্কে নারদপঞ্চর(তের বচন যথা ॥ 

বৈছুরধ্যঘণি যেমন বিভাগক্রমে নীল পীতাদি গুণের সহিত যুক্ত হইয়। 
জপ্রভিদ প্র।ণ্ড হয, তদ্রপ ভগবান্ অচুযত ধ্যানভেদ নিমিত্ত শ্যাম ও 

পাসপোর্ট. ১০০০ 
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রূপভেদমবাপ্লোতি ধ্যানভেদাতথাচাতঃ 1 ইতি ॥ ৭৮॥ 
ভট্ট কহে কা! মুঞ্জি জীব পামর। কাছা তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ 

ঈশ্বর ॥ অগাধ ঈশ্বরলীল। কিছু মাছি জ।নি। তুমি যেই কহ সেই সত্য 
করি মাগি ॥ ৭৯ ॥ মোরে পুর্ণ কৃপ। কৈল লক্ষবীনারায়ণ। তর কৃপায় 

প1ইল তেোম।র চরণ দর্শন ॥ কৃপ| করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা। 

ধর রূপ গুণৈশবর্ষের কেহ না পায় সীমা ॥+৮০ ॥ এবে সে জানিল কৃষণ- 
ভক্তি মর্বেপরি। কৃতীর্ঁ করিলে প্রভূ মেরে কৃপা করি ॥. এতবলি 

ভট্ট পড়ে প্রভূর চরণে । কৃপা করি প্রভূ তারে দিল আলিঙ্গনে ॥ ৮১ ॥ 

চাতুর্শ্াস্য পূর্ণ হৈল ভটের আজ্ঞা লঞ।। দক্ষিণ চলিলা এভু শ্রীরগ 
স্পিন পাস 

ভাতীত্তি। অগ্রাথগুপট্টবস্ত্রবিশেষ।দিস্থাণীয়ং নিজ গ্রধানভা সান্তর্ভাবিহতদ্রপান্তরত্রীকষ্ণকূগং 

তদপর্ণচ্বিস্থ।নীয়।নি রূপাস্তর।ণীতাবসেয়ং ॥ ৭৮ ॥ 
ওরস 
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গৌররূপ গ্রকাশ করেন ॥ ৭৮ ॥ 
ভট্ট কহিলেন, কোথায় অমি পামর জীব আর কোথায় তুমি সেই 

কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশগর | ঈশ্বরের লীলা অগ।ধ, কিছুই জানা যায় না, আপনি 
য।হ! বলেন, তাহাই সত্য বলিয়! মান্য করি ॥৭৯॥ 

আমাকে লক্ষমীনারাগ়নণ সঙ্পূর্ণভাবে কৃপা করিগাছেন, ত।হার কৃপায় 

আ(পনকার চরণারবিন্দ দর্শন গ্রাণ্ড হইলাম। আপনি কৃপা করিয়। 
আমকে ভ্রীকষের মহিম। কহিলেন, উইার রূপ, গুণ ও এশ্বর্ষের কেহ 

সীম। প্রাপ্ত হয় ন। ॥ ৮০ ॥ 
এখন লে জানিতে পারিল।ম, কৃঞ্চভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে 

কৃপা কণিয়। কৃতার্থ করিলেন, ,এই বলিয়া ভট্ট মহা গ্রভূর চরণে পতিত 
হইলে, মহ প্রভু কপ! করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৮১ ॥ , 

চাতুর্মা্য পূর্ণ হইলে মহাপ্রভু ভট্টের আজ! গ্রহণপূর্রবক শ্রীরঙ্গ- | 

পি 
শেরে 
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দেখিঞা ॥ সঙ্গেতে চলিল! ভট্ট না যায় ভবনে । তারে বিদায় দিল প্রন 

অনেক যতনে ॥ গ্রতুর বিচ্ছেদে ভটু হৈলা অচেতন । এই রঙ্গলীল! করে 

প্রীশচীনন্দন ॥৮২॥ খষভ পর্দাত চলি আইল! গৌরহরি | নারায়ণ দেখি : 

উহা স্তৃতি নতি করি ॥ গরমানন্দপুপী তহা রছে চতুর্মাস। শুনি মহা- 

প্রভু গেলা পুরী-গোমাঞ্রি-পাশ ॥ ৮৩ ॥ পুরী-গোমাঞ্ির প্রভু কৈল 

চরণ বন্দন | প্রেমে পুরী-গোলাঞ্িঞ্তারে কৈল আলিঙ্গন ॥ তিন দিন 

প্রেমে ঢু'হে কৃষ্খকথা-রঙ্গে ৷ সেই বিগ্র ঘরে ছুছে রহে একসঙ্গে ॥ পুরী 

গোঁমাঞ্ি কহে আমি যাব পুরুষোন্তমে। পুরুষেতম দেখি গৌড়ে যাৰ 

গঙ্গানু।নে ॥ ৮৪ ॥ গরতৃ কহে তুমি পুন আইল নীলাচলে। আমি সেতু- 

রিনি িিররারাররারিটাজিরারি রিট 

দেবকে দর্শন করিয়। দঙ্গিণদেশে যাত্রা করিলেন । ভু সঙ্গে সঙ্গে 

যাইতে লাগিলেন, গৃহে গমন করেন ন।, মহ প্রভু অনেক যত্বে তাকে 

বিদায় দিলেন। মহাপ্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট অচেতন হইলেন, শচীনন্দন 

এইরূপ রঙ্গে লীল! করিতে লাগিলেন ॥ ৮২ ॥ 

তৎপরে গৌরছরি খষভনামক পর্ববতে অআগমনপুর্বক তথায় নারায়ণ 

দর্শন করিয়া! তাহাকে স্তব ও নমস্কার করিলেন। এন্থানে পরমানন্দপুরী 

চারিমাস বাস করিতেছিলেন, মহ।প্রভু তাহ! শ্রবণ করিয়া পুরী-গোস্ব- 

মির নিকট গমন করিলেন ॥ ৮৩ ॥ 

প্রভূ পুরী-গোস্বামির চরণ বন্দনা করিলে প্রেমে পুরী- গোস্বামী 

উহাকে আলিঙ্গন করিলেন, প্রেমে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে দুই জনে একস 

সেই ব্রাহ্মণের গুছে তিন দিন বাস করিলেন, ততপরে পুরী-গোস্বামী 

কহিলেন, আমি পুরুষোত্তমে গমন করিব, পুরুষেততম দেখিয়। গোৌড়- 

দেশে গঙ্গান্নানে যাইব ॥ ৮৪ ॥ 
অনন্তর মহাগ্রভু কহিলেন, আপনি পুনর্ধবার শীলাঁচলে আগমন 
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বন্ধ হৈতে অ।গিব অল্পকালে ॥ তে।মার নিকটে রহি হেন বাঞ্চ। হয়। 
নীলাচলে আপিবে মেরে হইয়! সদয় ॥ এত বি তীর ঠা্ডি। এই আজ্ঞা 
লঞ|। দক্ষিণ চলিল! প্রভূ হরমিত হঞা ॥ ৮৫ ॥ পরমানন্দ-পুরী তবে 
চগিলা নীলাচলে। মহাপ্রভু চলি চলি আইল ভ্রীশৈলে । শিবছুর্গ। রহে 
উছ। ব্রাঙ্মণের বেশে । মহাপ্রভু দেখি (হার হইল উল্লাষে ॥ তিন 
দিন ভিক্ষা দিলে করি নিমন্ত্রণ । নিভৃতে বলি গুপ্তকথ! কহে ছুই জম ॥ 
৮৬॥ তাঁর সনে মহাগ্রভূ করি ইন্উগে।ঠী। তাঁর আজ্ঞা লঞ্চ আইলা 
পুরী কামকো্ী। দক্ষিণ যথুরা অ।ইল! কামকো্ী হৈতে। উহা দেখা 

্ শা তিসি ৪০ টিপি শি পি ৬০ 
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করিবেন, আমি অল্লকাল মধ্যে সেতুবন্ধ হইতে এখানে আমিব। আপ- 
নার শিটক থাকি, আমার এইরূপ বাগ! হইতেছে, আমার প্রতি দয়া 
প্রকাশ করিয়া আপনি নীলাচলে অসিবেন। এই বলিয়া মহাপ্রভু 
তাহার নিকট আজ্ঞা গ্রহণ করত হৃষটচিত্তে দক্ষিণদেশে গমন করি- 
লেন ॥ ৮৫॥ 

অনন্তর পরমানন্দ-পুরী নীল [চলে যাত্রা করিলেন, এ দিকে মহাপ্রভূ- 
চপিতে চলিতে শ্রীশৈলে আসিয়। উপস্থিত হইলেন, সেই স্থানে শিব- 
দুর্গা ব্রাহ্মণবেশে অবস্থিত আছেন, মহাপ্রভূকে দেখিয়া দুইজনের মহা, 
উল্ল/স হুইল । তাহারা নিমন্ত্র৭ করিয়া মহা গ্রভুকে তিন দিন ভিক্ষা দান 
করিলেন এবং নিজ্ভ্বনে বণিয়। দুইজনের গুপ্ত কথা৷ সকল কহিতে লাগি- 
ূ €লন ॥ ৮৬ ॥ 

... 
মহা প্রভু তাহার মহিত ইউগোস্ঠী অর্থাৎ পরমার্ধাবষয়ক কথোঁপ-.| 

কথন করিয়া তীহার আ।জ্| গ্রহণ পুরঃসয় কামগে।ী হইতে দক্ষিণ-] 
মখুরা আসিয়া উপস্থিত হছইলেন। €সইস্থানে একজন ব্রাঙ্গণের সহিত |. 
রি 



মধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ |] প্রীচৈতন্যচরিতাস্বত। এ 

হৈল এক ব্রাহ্মণ সহিত ॥ সেই বিপ্র মহ।প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ । রামতক্ত 

সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন ॥ ৮৭ ॥ কৃতমালাম় স্নান করি..আইলা তার 

ঘরে। ভিক্ষ। কি দিবেক বিপ্র পাক নাহি করে ॥ মহাপ্রভু কহে তারে 
ূ গুন মহাশয় । মধ্যাহ্ন হইল কেনে পাক নাহি হয় ॥৮৮॥ বিগ্র কহে 
| প্রভূ মোর অরণ্যে বনতি। পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি ॥ 
ৃ বন্য অন্ন ফল শাক আগিবে লক্ষমণ | তবে নীতা করিবেন পাক প্রথে।- 
| জন ॥ ৮৯ ॥ তার উপাসনা জানি প্রত তূষ্ট হৈলা। অস্তে ব্যন্তে সেই 
| বিপ্র রন্ধন করিল!। প্রভু ভিক্ষা কৈল দিন তৃতীয় গ্রহরে ॥ নির্বির 
ূ সেই বিপ্র উপবস করে ॥ ৯০ ॥ প্রভু কহে বিগ্র কাহে কর উপবাদ। 

গাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি মহাপগ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। গেই ত্রাঙ্গণ 

ূ র।/মতক্ত, বিরত্ত ও মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন ॥ ৮৭ ॥ 

. মহাগ্রভূ কৃতম।ল। নদীতে স্নান করিয়! তহ!র গৃহে অ!গমন করি- 

লেন, ত্রাঙ্গণ মহা গ্রভূকে ভিক্ষা! কি দিবেন, পাক করেন নই । তথন 

মহাপ্রভু কহিলেন, মহাশয় ! শ্রবণ করুন, মধ্যাহ হইল, এ পর্ধ্যস্ত 
কেন পাক হয় নাই ?॥৮৮॥ 

ব্রাহ্মণ কছিলেন, আম।র গুভু অরণ্যে বাম করে, সম্প্রতি বনে 

পাকের সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়। ঘাঁয় না, যখন লক্ষ্মণ বন্য অন্ন, ফল ও শাক 

অ।নয়ন করিবেন, তখন মীত।দেবী প্রয়োজন মত পাক করিবেন ॥ ৮৯ ॥ 
মহাপ্রভু তাহ।র উপামনা জানিতে পারিয়া সন্ত হইলেন, ব্রাহ্মণ | 

ব্যস্তনমস্ত হুইয়। পাক করত মহাপ্রভূকে ভিক্ষা! দান করিলেন, পে 

দিব মহাগ্রভূর দিব! ভূতীয় প্রহর সময়ে ভিক্ষা গ্রহণ করা হইল। 
ব্র।ঙ্গণ নির্বেবদযুক্ত হইয়। মে দিবস উপবাস করিলেন ॥ ৯০ ॥ 

অনন্তর মহ।গ্রভৃ জিজ্ঞাস] করিলেন, ব্রাঙ্গণ কেন উপবন করিতে- 

মধু রঃ 
[৪৯| 



৩৮৪ শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বত। [মধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ 

কেন এত ছুঃখে তুমি করহ হতাশ ॥ ৯১॥ বিএ কহে জীবনে মোর 
নাহি প্রয়োজন । অগ্রি জলে প্রবেশিয়! ছ।ড়িব জীবন ॥ জগম্ম(ত। মহা- 

লক্ষমী সীত।ঠ।কুরাণী। রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কর্ণে শুনি ॥ এ শরীর: 
ধরিবারে কভু না যুয়ায়। এই দুঃখে জলে দেছ প্রাণ নাছি যায় ॥ ৯২॥ 

প্রভূ কহে এভীবনা না করিহ আর। পণ্ডিত হইয়া কেনে না কর 
বিচার ॥ ৯৩ ॥ ঈশ্বরপ্রেয়ণী সীতা চিগানন্দমূর্তি। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় 
তারে দেখিতে নহি শক্তি ॥ স্পর্শিবার কীর্ধ্য আছুক না পায় দর্শন। 

সীতার অ|কৃতি মায়! হরিল রাবণ ॥ ৯৪ ॥ রাবণ আরঙ্গিতে সীতা অন্ত- 
দন কৈল। রাঁবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল ॥ অপ্রাকৃত বস্ত নহে 

৭ ০ ০ শপ পি পা পাপা পা অ্ শ 
নস 

ছেন এবং কেনেই বা অতিশয় ছুঃখিত হইয়! হুতাশ (খেদ) করিতে- 

ছেন ॥ ৯১ ॥ 
তখন ব্রঙ্ষণ কহিলেন, অ।মার জীবনে গ্রয়োজন নই, অগ্নি ঝ 

জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। সীতাঠাকুরাণী জগম্মাতা 
এবং মহা লক্ষী, কর্ণে শুনিতে পাই, ভাহ।!কে রাক্ষসে স্পর্শ করিয়াছে, 

অতএব অ।মার এই শরীর ধারণ করা উপযুক্ত হয় না, এই।ছুঃখে আম!র 
দেহ দ্ধ হইতেছে, প্রাণ বাহির হইতেছে না ॥ ৯২ ॥ 

এই কথ। শুনিয়া মহাগ্রভূ কহিলেন, আর এরূপ ভাবনা করিবেন 
না, আপনি পণ্ডিত, বিচার করিতেছেন না কেন ?॥ ৯৩ ॥ 

নীতা ঈশ্বরপ্রেয়সী, তাহার মুর্তি চিৎ ও অ।নন্দময়ী গ্রারুত ইন্দ্রিয় 

দ্বার] তাহাকে দেখিবার শক্তি নাই। স্পর্শ করিব।র কার্য দূরে থাকুক, 
যখন দর্শন পাইতে পারে না, তখন রাবণ মাঁয়।সীতাকেই হরণ করি- 
য়ে ॥ ৯৪ ॥ 

রাবণের আপিবার কালে সীতা অন্তদ্ধ।ন হইয়া রাবণের অগ্রে মায়া- 

সীতা প্রেরণ করিয়াছিলেন। অগ্রাকৃত বস্ত কখন প্রারুতের গেচর 

ঠা শা 
স্পর্শে 

ম্ধটি 4 বা - - পা 



ষ্ 
সপ পপ পপ পিপিপি শশী িশিীপ্পী পাপা স্পিপশীপসটীশিপ্ীি শিট 

রং 
মধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ ।] শ্রীচৈতন্যচরিতামূত | ৩৮৫ 

প্রাকৃত গোঁচর | বেদ পুরাণেতে এই কছে নিরন্তর ॥ ৯৫ ॥ 
তথ।হ কম্মপুরাণে ॥ 

মীতয়।র।ধিতে। বহ্িশ্ছা য়।সীতামজীজনং | 
তাঁং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহিপুরং গতা। ॥ ৯৬। 

পরীক্ষাসময়ে বহিং ছায়।মীত। বিবেশ না । 

বন্ছিঃ সীতাং সমানীয় সপুরাছুদনীনয়ত ॥ ৯৭ ॥ 

বিশ্বাস করহ ছুমি আমার বচনে। পুনরপি কুভাবনা না করিহ 

মনে ॥ ৯৮ ॥. প্রভূর বচনে বিপ্রের হৈল বিশ্বাস! ভোজন করিল হৈল 

সীতয়েতি। সীতয়! কর্ীভৃতয়া বহ্িরগ্িদেবঃ আরাধিতঃ সন ছায়াশীতাং পুর্ণশীভায়াঃ 
গ্রতিক্কত্তিবূপাং অজীজনং জময়াম।স। তাং ছদামীতাং দশগ্রীবে। দখবদনো বাবণে জহার 

হতব।|ন্। সীতা] শ্বয়'রূপ। জানকী বহ্িপুরং অগ্নিবাসং গত! গ1গুবতীভার্থ: ॥ ৯৬ ॥ 

পরীক্ষেতি। পরীক্ষাসময়ে স| ছায়াসীতা বহ্ছিং অগ্নিকৃপ্তং বিবেশ প্রবিষ্বাতী ত্যর্থ; | 
বহ্িরগ্রিদেবঃ স্বপুরাৎ নিজনিবাসাং সীতাং স্বয়ংরূপাং পুনঃ সমামনীন্প মদীপমানীয় উদনী- 

নয়ত বিয়ার দত্তবানিতার্থঃ ॥ ৯৭ ॥ 
শিস স্পেস পাশ পিট িপিাশি -িস্পিপ্পাকাসপীিিশিসপিপাশ পাপী তি 

স্পা শত সী পিপাসপ -। । পাস পিশীশি++০ শা ০ পিপি বাশি ৩ 

হয় না, বেদ ও পুরাণে নিরস্তর এই বাক্য কীর্ডন করিয়। থাকেন | ৯৫ ॥ 

এই বিষয়ের প্রমাণ কৃর্ঘাপুরাণে যথা ॥ 

সীতা অগ্নিকে আরাধনা করিয়াছিলেন, তাছার্তে এ অগ্নি মায়া 

সীত।কে উত্পাদন করেন, দশবদন রাবণ তাহাঁকেই হরণ করিল, চিদ|- 

নন্দময়ী শীতা অগ্নিপুরে গমন করিলেন ॥ ৯৬ ॥ 

পুনর্র্ধার এ কৃ্মপুরাণে 
| পরীক্ষা সময়ে ছয়া-শীতা অগ্নিতে প্রবেশ করেন, অগ্নি চিদানম্দ-. 

ময়ী শীতাঁকে আনয়ন করিয়। শ্রীরামচজ্দ্রের অগ্রে প্রদান করেন ॥ ৯৭ ॥ 

|. ছে ব্রাঙ্গষণ ! আপনি আগার বাক্যে বিশ্বাস করুন, পুণর্ব্ধার 
মনোমধ্যে কুৎমিত তাঁবন। করিবেন না ॥ ৯৮ ॥ 

৩ 

রর 
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সস 

৬৮৬ শ্রীচৈতদ্যাটরিতা বত । [মধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ | 

জীবনের আঁশ | ৯৯ ॥ তারে আহ্বাসিঞ। প্রভু করিলা গমন । কৃতমালায়! 
স্নান করি আইল! ছুর্বেবেশন ॥ ১০০ ॥ ুর্ক্েশনে রঘুনাথে করি; 
দরশন। মহ্েন্দ্রশৈলে পরশুরামে করিল বদ্দন ॥ সেতুবন্ধে আসি 
কৈল ধনুতীর্ঘে স্নান রামেশ্বর দেখি তাঁহা করিলা বিরাম ॥ ১০১) 
বিগ্রীদভায় শুনে তাহা কুর্দপুরাণ। তার মধ্যে আইল পতিব্রতা- 
উপাখ্যান ॥ মায়াসীতা নিল রাবণ শুনিল ব্যাখ্যানে। শুনি মহ!প্রভূ 

[ হৈলা আনন্দিত মনে ॥ ১০২ ॥ পতিব্রতাশিরোমণি জনকনন্দিনী। 
| জগতের মাতা সীত! শ্ীরামগেহিনী ॥ রাবণ দেখি শীতা লৈল 

শসা কর স্পা ক এস... 

নািনিনিরিরিনি ূ 
! তখণ প্রসুর বচনে বিশ্বাস হওয়ায় ব্রান্ষণ ভোজন করিলেন এবং 
উহার জীবনের অশ। হইল ॥ ৯৯॥ 
অন্তর মহা প্রভূ তাহাকে আশ্ব।স প্রদানপুর্বিক গমন করত কৃত- 

মালায় স্নান করিয়া ছুর্ব্বেশন নামক তীর্ঘে গমন করিলেন ॥ ১০০ ॥ 
এ ছুর্ষেশন নামক তীর্থে রঘুনাথ দর্শন করিয়। মহেন্দ্রশৈলে অ)গ- 

| মন করত পরণুরামকে বন্দনা! করিলেন । তৎপরে সেতুবন্ধে আগমন 
করিয়া ধনুতীর্ধে নান এবং রামেশ্বর দর্শন করিয়। তথায় বিশ্রাম করি- 
লেন ॥ ১০১ ॥ 

মেই স্থ।নে ব্র/ঙ্গণমভায় কুর্মপুরাণ পাঠ হইতেছিল, তাহার মধ্যে 

টা 

? 

মায়াসীত! হরণ করিয়াছে, শুনিয়া মহাপ্রভুর মন অতিশয় অ।নন্দিত 
হইল ॥ ১০২ ॥ টি জা 

জনকনন্দিনী লীতা পতিব্রত।র শিরে।মণি, জগম্মরতা এবং শ্রীর|ম- 
চন্দ্রের গৃহিণী। র!বণকে দেখিয়া! সীতা অগ্নির আশ্রয়গ্রহণ করিলে, অগ্নি 

পতিত্রত(র উপাখ্যান আমিয়৷ উপস্থিত হইল। এ উপখ্য।নে রাবণ | 

রনি 



শশিল 

এ 

মধ্য । ৯ পরিচ্ছেদ ।)] : জীচৈতন্যচরিত মত । ৩৮৭ 

অগ্নির শরণ | রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল! মীতা আবরণ ॥ নীতা লৈঞ 
রাখিলেন পা্ধতীর স্থানে । মায়ামীত। দিয়। অগ্নি বঞ্চিল! রাবণে ॥১০৩)॥ 

রঘূুনাথ আপি যবে রাবণ মরিল। অগ্নিপরীক্ষ। দিতে যবে সীতারে 

আনিল ॥ তবে মায়াসীতা অগ্নি করি অন্তর্দ(ন। সত্য সীত! আনি দিল 

রাম বিদ্যমান ॥ ১০৪ ॥ গুনিঞ। প্রভূর আনন্দিঠ হৈল মন। রামদাপ 
বিপ্রের কথ! হুইল স্মরণ ॥ এ ঘব দিদ্ধান্ত শুনি গ্রভূর আনন্দ হইল। 
্রক্মণের স্থানে মাগি মেই পর লৈল ॥ নুতন পত্র লিখিঞ1 পুস্তকে 

রাখাইল। গ্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লৈল ॥ ১০৫ ॥ পত্র লঞ! 
পুন দক্ষিণমথুরা অ।ইল। | রাঁমদ।স বিগ্রে দিয়। দুঃখ খণ্ডাইলা ॥ ১০৬ ॥ 
পত্রপাঞ। বিপ্রের হেল আনন্দিত মন। প্রভুর চরণ ধরি করয়ে ক্রন্দন॥ 

০০8 
পক্ষ শশী পিপিীশিশ শি শিশ পগেস্পাশিশিশশিশি টি সা শি তি ৩ শিট তি শশী তা শীত পি শশী পপ পিতা ও শীট শি পাশ (১০ ৭ পিসি? পাপী পিশাশি পিপপিিসী 

রাবণ টির মীতার অবরণ ভিন উহাকে গ্রহণ করত পার্বতীর, 
৷ নিকটে স্থ।গনপূর্বক রাবণকে মায়াসীত। দিয়। বঙ্চম1 করিলেন ॥ ১০৩॥ 

রামচন্দ্র আপিয়। যখন রাবণকে বধ্ধ করিলেন, এবং অগ্নিপরীক্ষ। 

দিতে যখন সীতাকে আনয়ন করেন, তখন অগ্নি মাধাসীত।কে অন্তর্ধান 

কয়! রামচক্সরের নিকট লত্য সীতা আনিয়া! দিলেন ॥ ১৪ ॥ 

পুরণে এই কথ। শুনিয়া মহাপ্রভূর মনে আনন্দ জন্মিল এবং তৎ- 

কাঁলীন রামদ।স বিগ্রের কথ| স্মরণ হইল । এই সকল সিদ্ধান্ত শ্রবণে 

মহাপ্রভু আনন্দিত হইয়। ব্রাঙ্গণের নিকট সেই পত্রটী চাছিয়া লইলেম, 

একটী নৃতন পত্র লেখা ইয়া পুপগ্তকে রাখাইলেন এবং ত্রাঙ্গণের বিশ্বাস 
জন্য যেই পুরাতন পত্রটী গ্রহণ করিলেন ॥ ১০৫ ॥ 

পত্র গ্রহণপুর্ববক মহা প্রভূ পুনর্বার দক্ষিণমধুরায় আলিয়া রমদান 

ত্রাঙ্গণকে এ পত্র প্রদ।ন করত তাহার দুঃখ খণ্ডন করিলেন ॥ ১০৬ ॥ 

ব্রাঙ্মণ পত্রপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত মনে প্রভুর চরণ ধারণপূর্ববক তা | 



৬ প্রীচৈন্তন্যচরিতাম্বত।' [মধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ । র 
সপ আস সপ পাস 

বিএ্র কছে তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন। সন্ন্যাদির বেশে মোরে দিলে 

দরশন ॥ ১০৭ ॥ মহাদুঃখ ছৈতে গেরে করিলে ণিস্তার। আজি খের 

ঘরে ভিক্ষ। কর অগ্গীকর ॥ মনোছুংখে ভাল ভিক্ষা না! দিল দে দিনে। 

মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দর্শনে ॥ এত বলি স্থখে বিগ্র শীঘ্র পাক 

কৈল। উত্তম গ্রক!রে প্রভুকে ভিক্ষা! করাইল ॥ ১০৮।॥ সেই রাত্রি 

তাহ! রহি তারে কৃপ। করি। পাণ্যদেশ তায্রপণ্ণী আইল! গৌরহরি ॥ 
উহ! আপি স্সান করি তাত্রপরণীতীরে। নয়ত্রিপদী দেখি বুলে কুতু- 
হলে ॥ চিয়ড়তাল। তীর্ঘে দেখি গ্রীরামলক্ষণ। তিলকাঞ্চী অসি কৈল 

শিব দরশন ॥ গজেন্্রমোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষুওমূর্তি। পানাগড়ি তীর্থে 

রোদন করিতে করিতে কহিলেন, গ্রভে।! আপনি সাক্ষাৎ সেই স্রী- 
রঘুনম্দন, মন্ননীপিবেশে আসিয়া! আম!কে দর্শন প্রদান করিলেন ॥ ১০৯ ॥ 

যাহ! হউক, আপনি আমাকে মহাছুংখ হইতে িস্তার করিলেন, 
[ আঁজ আমার গৃছে ভিক্ষা অঙ্গীকার করুন। পে দিবন মনোছুংখে ছিলাম, 

আপন!কে ভাল করিয়! ভিক্ষ। দিতে পারি নাই,আ'মার ভাগ্যে পুনর্বব!র | 

আপনার দর্শন লাভ হইল, এই বলিয়া ব্রাঙ্ধণ আনন্দচিত্তে শীঘ্র পাক 

করত, উত্তম প্রক!রে মহা প্রভূকে ভিক্ষ। দন করিলেন ॥ ১০৮ ॥ 
গৌরহরি নেই রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিয়া ব্রাঙ্গণকে কৃপ। করত 

গ।গদেশে তাত্পর্ণীতে আগমন করিলেন। তদনন্তর তথায় সরান করিয়া 
তাযরপনীর তীরে নয়ন্রিপদী দর্শন করিয়া হর্ষে বিহ্বল হইলেন, তৎপরে 

চিড় গা তীর্থে প্রীরাসলক্ষণকে দর্শন করিয়া! তিলকাঞ্চী আসিয়া! শিব 
শনি করিলেন। তাঁহার পর গচজন্্রমোক্ষণ তীর্থ বিস্টমুর্ভি, পাঁনাগড়ি | 



০ ৬ পিস পপ সপ সপ পপ পপ বাপ 
০ ছা 

মধ্য। ৯ নিন শ্ীচৈতন্যচরিত।ম্ুত। ৩৮৯ 

াশ্পিি প্স্পী তিশা টি শী টি তপতি +িিপীশিতিসটি। সপ তি শী 7 িিপাপীকজজপপ পপ আপ পালিশ _ ্পপ্পপপদপাপপাপাাসসপীপিতিশীশ টিপি পিসীিসি শিস 

তীর্ঘে অমি দেখি সীতাপতি ॥ চামড়ানুরে আগি। দেখে শ্রীরামলক্ষাণ। 

শ্রীবৈকুণ্টে বিষুঃ আপি কৈল দরশন ॥ ১০৯ ॥ মলয়পর্ধবতে কৈল অগস্ত্য- 
বন্দন। কন্য।কৃমারী তাছ। কৈল দরশন ॥ অআ।মলবীভ্ুলাতে রম দেখি 
গেৌঁরহরি। মল্লার দেশেতে আইল। ধ।হা ভট্টম।রি ॥ ১১০ ॥ তমাল 

কারিক দেখি আইল। ব।তাপানী। রঘুন।থ দেখি তীহ। বঞ্চিল। রজনী ॥ 
১১১ ॥ গোনাঞ্রির নঙ্গে রছে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ । ভট্ুমারি সহ তার হৈল 

দরশন ॥ জ্ত্রীধন দেখ।ই তারে লোভ জন্ম/ইল। আরব্য দরল বিপ্রের বুদ্ধি 
নাশ ছৈল ॥ ১১২ ॥ প্র।তে উঠি আইল! বিগ্র ভট্টমারি ঘরে। তাহার, 
: উদ্দেশে প্রভু আইল! সত্বরে ॥১১৩॥ আিএ। কছিল সব তট্টমারিগণে। 

পা প্লিস পিপিপি ৮ ০শাপিসীিপিসপ্ীপাসিপপীসপীশ শী ১ শশী চি -৯ সপ শপ ০ আপস পনল পাস্তা পা পা সপ পপ পপ আজ শা পপ পিসী ০ লতি পি সাপ ৮০ ১ িপিসসটীশিিশ পিপি 

তীর্থে সীতাপতি, চ।মড়ানূরে শ্রীর।মলম্মবণ এবং শ্রীকৈকুগ্টনীমক তীর্থে 
আপিয়। বিধুসূর্তি দর্শন করিলেন ॥ ১০৯ ॥ 

তদনন্তর মলয় পর্বতে আগমন করিয়। অগন্ত্যের বন্দনা করত তথায় 

কন্য।কুমারী দর্শন করিলেন। তাহার পর গৌরহরি আমলকীতলায় 
রামচন্দ্র দর্শন করিয়। মল্ল।রদেশে যেস্থানে ভট্টমারি আছে, তথায় গিয়া 
উপস্থিত হইলেন ॥ ১১০ ॥ | 

তথায় তমালকর্তিকেয় দেখিয়া বাতাপানিতে আগমন কগিলেন এবং 

ৰ রঘুনাথ দর্শন করিয়! সেইস্থানে রজনী যাপন কগিলেন ॥ ১১১ ॥ 
ূ মহাপ্রভুর সঙ্গে একজন কৃষ্ণদ!স ন।মক ব্র।ঙ্গণ ছিলেন, ভট্টমারি-' 

দ্রিগের সছিত তীছা'র দেখ! হইল, তাহার! ভ।ছাকে স্ত্রীরত্র দেখ|ইগ়া | 

প্রলোভিত করিলে পর, আর্য অর্থাৎ লব্ধ প্রতিষ্ঠ সরপ ব্র।ক্গণের বুদ্ধিও 

বিনষ্ট হইল ॥ ১১২॥ 
প্রতাতক।লে উঠিয়া কৃষ্ণদাপ ব্রাঙ্গণ ভট্টন[রিদিগের গুহে গমন 

করাম মহাপ্রভু ত্বরাদ্বিত হইয়া তাহ।র উদ্দেশে আগমন করিলেন ॥১১৩ 

| 
ৰ 
| 



ূ ্ | | | রা | 

৩৯০ ৪৮৪ | [মধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ, 

শসা পপ সস পটার ০ 

আম।র ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে ॥ তৃমিহ সন্ন্যাসী দেখ আমিহ 
সন্ন্য/দী। আমায় ছুঃখ দেহ তুমি ন্যাগ্ন নাহি বাপি ১১৪ ॥' শুনি সব 
ভট্টম।রি উঠে অস্ত্র লঞ| | মারিবারে অ।ইসে সব চারিদিকে ধাঞ। 
ত।র অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাতে হৈতে। খণ্ড খণ্ড হল ভট্টমারি পলায় 
চারিভিতে ॥ ভট্টম!রি ঘরে মহ উঠিল ক্রন্দন । কেশে ধরি বিপ্র লঞ্। 
করিল। গমন ॥ ১১৫ ॥ সেই দিনে চলি আইলা পয়স্থিনীতীরে | স্নান 
করি গেলা! আদিকেশব-মন্দিরে ॥ কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষউ 
হইলা। নতি স্তুতি নৃত্য গীত ধহুত করিল! ॥১১৬॥ প্রেম দেখি লোকের 
হুইল মহাঁচমতকার। সর্ববলে!ক কৈল গ্রতুর পরম সংকার॥ মহাভক্ত- 

এ 

প্রভু আসিয়া ভষ্টমারি মকলকে কহিলেন, তোমরা! আমার ব্রক্ষ- 
ণকে কি জন্য রাখিলা, দেখ তুমিও মন্ন্যাপী এবং আমিও সন্গ্য(সী, তুমি 
ন্যা়লঙ্গত কার্ধ্য ন! করিয়া আমাকে কেন ছুঃখ দিতেছ ? ॥ ১১৪ ॥ 
এই কথা শুনিয়া ভট্রম।রিগণ অন্তর গ্রহণপূর্ববক মহাগ্রভূকে মারিবার জনা 
চারিদিক হইতে দৌড়িয়া আগিল। তখন তছ।দের অস্ত্র তাহাদের হস্ত 
হইতে তাহাদের অঙ্গে পতিত হইতে লাগিল, তাহাতে ভট্রমারি কল 
চতুদ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। এ দিকে ভট্রগারিদিগের গৃছে মহ।- 
ক্রদদন ধ্বনি উপস্থিত হওয়ায় মহাপ্রভু ব্রাহ্মণের কেশাকর্ষণপুর্বক আন- 
য়ন করত তাহাকে সঙ্গে করিয়া প্রস্থ।ন করিলেন ॥ ১১৫ ॥ ৃ 

মহা গ্রভূ সেই দিন পয়স্থিনী-নদীর ভীরে আগমন করিয়া তাহাতে ] 
সান করত আদিকেশব মন্দিরে গমন করিলেন । তথায় কেশব দর্শন 
করত প্রেগাবেশে বছুতর প্রণাম, স্তব, নৃত্য ও গন করিতে লাগি- 
লেন ॥ ১১৬॥ 

গ্রেম দেখিনা লোকের চমতক!র বোঁধ হইল, লমণ্ড লোকেই 

.____________ ক্র 



ৃ 

বিকার ॥ ১১৮ ॥ শিদ্ধান্তশ।গ্তর নাহি ব্রহ্মমংহিতা সমান। গোবিন্দমহিম! 

ভ্র/নের পরম কারণ ॥ অল্প অক্ষরে কহে পিদ্ধাস্ত অপার | সকল বৈষ্ণব- 

 শান্ত্রমধ্যে অতিগার ॥ ১১৯ ॥ বহু যত সেই পুথি নিল লেখা ইঞ1। 

| অনন্ত পদ্মানাভ আ।ইপ1 হরযিত হা ॥ দিন দুই পন্মনাভের করি দর- 

| শন। আনন্দে দেখিতে আইলা প্রীজনাদ্দিন ॥ ১২৭ ॥ দিন দুই তহ! 

' করি কীর্তন নর্তন। পয়োষ্জী আনিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণ ॥ ১২১ ॥ 

| পিংহ।রিমঠ আইলা শঙ্করচার্ধ্য স্থানে। মৎস্যতীর্থ দেখি কৈল তৃ্গ- 

আপ পপিস্পীীপী সস পপি - ০ পাপা 

ূ 
ূ ূ 
 মহাগ্রভু পরম সকার করিলেন এবং মেই স্থানে মহা মহা ভক্তগণের 

| মহত উহার ইষ্টগো্ঠী হুইল, মহাপ্রভু সেই স্থানে ব্রহ্মসংহত।র 

| একটী অধ্য।য় গ্রাপ্ত হইলেন ॥ ১১৭ ॥ 
] 

| পুস্তক প!ইয়া মহা প্রভুর অশীম আনশ্দোদয় হইল, তাহাতে তাঁহার 

| অঙ্গে কম্প, অশ্রঃ, স্বেগ, স্তস্ত ও পুলক প্রভৃতি বিকার মকল গ্রকাঁশ। 

ৰ পাইতে লাগিল ॥ ১১৮ ॥ 
বরহ্মনংহিতার সমন আর সিদ্ধান্ত শাস্্ নাই, ইহা গে।বিন্দের 

মহিঘ।-জ্ঞানের পরম ক।রণস্বরূপ। এই শান্তর অল্লাক্ষরে বছুতর দিদ্ধান্ত 

৷ বলিয়া! থাকেন, যত নৈষ্কনগ্রস্থ আছে, তাহার মধ্যে এই ব্রঙ্গনংহিত! 

্ সর্বপ্রধান ॥ ১১৯ ॥ 

ৃ মহাপ্রভু বহু যত্ধে এই গ্রস্থ লেখা ইয়া হুষ্টচিত্তে অনস্ত পদ্মনাভে 

অ।লিয়। উপাস্থিত হইলেন এবং তথায় ছুই দিন পল্মনাভের দর্শন করিয়! 

আ।নন্দে জ্রীজনাদ্িনকে দেখিতে আগমন করিলেন ॥ ১২০ ॥ | 

হাড় তথায় ছই দিন নৃত্ত্য গীত করিয়! পয়োফী নদীর তীরে 

মধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ] প্রীচৈতন্যরিতাস্থত। ভি 

গণ মহ তান গেোন্ঠী ছলে ! ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় পুথি তাহাই প
াইল ॥ ১১৭ 

( পুথি গাঞ! প্রভুর ছৈল আনন্দ অপার। কম্প অশ্রচ স্বেদ স্তস্ত পুলক 

্ ভাপ পািশপিন 

৬ টি. 
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উর এ 

৩৯২ শ্রীচৈতস্থচরিতামুত। [ মধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ 

। ভদ্রায় মানে । মধ্বাঁচা্যযস্থানে অ।ইল৷ ধহ। তত্ববাদী। উড়পর্ষণস্বরূপ | 

1 দেখি হল! প্রেমোম্মাদী ॥ ১২২ ॥ নর্ভক গে।প।ল কৃষ্ণ পরম মোহনে। 
। মধ্বাচার্ধের স্বপ্ন দিঞ1 আইলা তাহা স্থানে ॥ গে।পীচপ্দন-ডেলের তিতর 

অ।ছিল! ডিঙ্গাতে। মধ্বাচার্ধ্য সেই কৃ পাইল কোন মতে ॥ মধ্ব।- 
ূ চার্ধ্য অ।নি তঁ|রে-করিল স্থাপন। অদ্যাপি তর সেবা করে তত্বব।দি- 

| গণ ॥ ১২৩॥ কৃষ্মূর্তি দেখি প্রভু মহান্খ পাইপ। গ্রেমাবেশে নৃত্য 
1 গীত বহু ক্ষণ কৈল ॥ তত্ব্ব।দিগণ প্রভুকে মায়।ব।দি-জ্ঞ।নে। গরথস 

দর্শনে প্রভুর না কৈস সম্ভাষণে ॥ পাছে গ্রেমাবেশ দেখি হেল চমৎ- 

রর পপ ৯. পপ ৮ লজ পাশা পপ? পপি শিপ পিপিপি শপ 

1 আগমন করত শঙ্কর নারায়ণ দর্শন করিলেন ॥ ১২১ ॥ 
:.: তৎ্পরে শঙ্করাচাধেের স্থ।ংনে দিংহারিমঠে তাগমন করিলেন, তদ- 

নস্তর মৎস্যতীর্ঘ দর্শন করিয়। তৃঙঈগভদ্রেনদীতে স্নান করিলেন, তাহার 
| পর্ন যে স্থানে তত্বব।দিগণ আছে, সেট মধ্বাচাথ্ের স্থানে আগমন 

( করিয়া উড়পকৃষ্ণের মত্ত দর্শন করত প্রেমে উন্মত্ত হইলেন ॥ ১২২ ॥ 

নর্তকগে।পাল কৃষ্ণমূর্তি পরম মোহণম্বরূপ, মধ্বচর্ধযকে স্বর দিয়! 

তাহার নিকট আঁপিয়।ছিলেন। উনি ডিগা অর্থাৎ ক্ষুদ্র নৌকায়! 
গোপীচন্দনের ডেলার মধ্যে অনস্থিত ছিলেন, মধ্বাচার্ধ্য সেই কৃষ্ণচকে 

কেন মতে প্রাণ্ড হইয়।ছিলেন। মধ্বচার্যয এমুর্তি আনিয়! স্থ(পন করেন, 

অদ্যাপি তত্বধাদিগণ এ মুত্তির সেব| করিতেছেন ॥ ১২৩ | 

মহ!প্রভূ কৃষ্ঃমু্ডি দর্শন করিয়। মহাহ্বখ অনুভব করত প্রেমবেখে। 
অনেক ক্ষণ নৃত গীত করিলেন। অনন্তর তত্ববাদিগণ মহা প্রভুকে 
মীয়বাঁদি বোধ করিয়া প্রথম" দর্শনে তাহ।র সহিত সম্ভ।ষণ করিলেন 
নাঃ পশ্চাত প্রেমাবেশ দেখিয়া! চমতকৃত হগুত বৈষ্ণবজ্ঞানে বহু গ্রকারে । 



১ পা পাপ পা রি 

মধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ |] শ্রীচৈতস্যচরি তাত | | ৩৯৩ 

০ 

কার। বৈষ্ণবজ্ঞ।নেতে বহু করিল মতকার ॥ ১২৪ ॥ তা সবার অস্তরে 
গর্ব জনি গৌরচন্্র | ত| মবা সহিত গে।ঠী করিল আরস্ত ॥ তত্ববাদী 
আচার্য্য শাঞ্ধে পরম প্রবীণ । তারে প্রশ্ন কৈল প্রভূ হঞা যেন দীন ॥ 
স।ধ্যলাষন অমি না জানি ছাল মতে । লাধ্যমাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমানতে, 
॥ ১২৫ ॥ আচার্ধয কহে বর্ণশ্রমধর্্ম কৃষ্ণে মমর্পণ | এই হয় কৃষ্চভক্তের 

শ্রেষ্ঠমাধন ॥ পঞ্চনিধ যুক্তি পাঞ্া বৈকুগ গমন । সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয এই 
শ|ন্্ নিরূপণ ॥ ১২৬ ॥ গ্রডু কহে শান্ত্রে কছে শ্রবণ কীর্তন। কৃ 
প্রেম দেবা ফলের পরম লাধণ ॥ ১২৭ ॥ 

তথাছি ভ্রীমন্তাগবতে সপ্তমন্বন্ধ ৫ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে 
হিরণ্যকশিপুং রতি শীপ্রহলাদবাক্যং মথ! ॥ 

শীত ++ পাটি সী ও 
পা পট সা ১ িপিপীপস্প। পা পাপা 

টিটি শী _ পোপ টিসি শি নী 

প্রক।রে ৩ প্রভুর মৎক।র করিলেন ॥ ১২৪ ॥ 
অনন্তর গৌরচজ্্ তাঁহাদিগের অন্তরে গর্ব জানিতে পারিয়া তাহা, 

দিগের সহিত গে।ী আরস্ত করিলেন। তত্ববদী আচার্য শাস্ত্রে পরম 
প্রবীণ ছিলেন, মহা গ্রস্ভু দীন ভ।বে তীঁহ!কে প্রশ্ন করিলেন, আমি সাঁধ্য-. 
স।ধন ভালরূপে অলগত নহি, আমাকে শ্রেষ্ঠ সাধ্যনাধন জানাইয়] 
দিউন ॥ ১২৫॥ 
তখন অ।চার্ষ কছিলেন, বর্ণাশ্রামধর্্স জ্ীকষে। সমর্পিত হইলে, ইহাই 
কৃষ্ণগক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন জানিতে হইবে । এই সাধনদারা গঞ্চবিগ মুক্তি 
অর্থাৎ স।লোক্য, পান্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও একত্বন্প নোক্ষ লা 
করিয়। নৈকৃণ্ে গমন হয়) ইহাই দাধ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রে এইরূপ 
নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ১২৬ ॥ | 

অনম্ঞর মহাগডু কহিলেন, শাস্ত্রে বলেন আবপনার্ভন কষ্ঃপ্রেমরূপ 
ফলের গরম সাধন স্বরূপ ॥ ১২৭৪ 

এই বিষয়ের প্রমাণ প্রীমস্তাগবতের সপ্তমস্কন্থের ৫ অধ্যায়ে 
ও ক । ১৯ প্লে।কে হ্রিপ্যকশিপুর প্রতি শ্রীগ্রহন।গবক্য যথ! ॥ 

২০৫ 



শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বত। [মধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ । 
সস 

সপ 

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্জোঃ স্মরণং গ।দসেবনং | 

অঙ্চনং বন্দনং দস্যং সখ্যমাক্মনিবেদনং ॥ 

ইতি পুংদ।িত বিষেী ভক্তিস্চেমবলক্ষণ| | 
পাপী 

| ভাবার্ঘদীপিকায়াং। ৭।৫1১৮। গাদসেবনং পরচর্ধযা। অচ্চনং পুজ।। দ।সাং বর্শ:। 

পর্ণং। সথাং তঙ্বিস্বাসাদি। আত্মনিবেদনং দেহসমর্পণং। যথা বিঞীতসা গবাখ|দের্ভরণ, 

গালনাদিচিস্তা ন ক্রিয়তে তথ। দেহং তট্মৈ সমর্পা তচ্চিস্থাবজ্জ নমিতা! ॥ 

তট্রিব ১৯ গ্লোকে। ইতি নব লঙ্গণ।নি যস]1ঃ স। অধীতেন চেস্তগধতি বিষ্কৌ গুকি: 
ক্রিয়েত সা চ আর্পতৈব সহী যদি ক্রিয়েত ন তু কত! সতী পশ্চাদর্পে/ত তছুত্তমমধীতং মনো 

নত্বন্মদগ,রোরধীতং তথাবিধং কিঞিদস্তীতি ভাব; ॥ 

[. জআমমনর্ডে। শ্রবণমিতি যুগ্মকং। তত শ্রবণং নামরূপগুণপারকরলীল।ময়শব্বানাং 

1 শ্রোত্রম্পর্শঃ | এবং কীর্তনন্মরণয়োরপি ক্রমো জেযং। ম্মরণং যং কিঞ্িসিনপানুসন্ধ।নং। 

: পাদসেবনং কালদেশাছু।চিতপরিচর্ধা। অর্চনং বিধুক্রপূজ1। বনদনং নগস্ক।র:। দাস্যং 
তঙ্গসে|হশ্বীতাভিমানঃ | সথাং বদ্ধুভাবেন তদীয়হিহাশংলনং। আক্মণিবেদনং দেহদি- 

গুদ্ধায্মপর্ধান্তসয সর্ধচোভাবেন তক্িগ্নেবার্পণং | ইতি নব লক্ষণনি যস)াঃ স| জগবতি 

1 ততিষয়িক। অদ্ধ। সাক্ষান্ূপা ন তু বর্ধাদর্পণরূপ| পারম্পরিকী ভক্তিরিযং ততাপি প্রীবিষে' 

| প্নেব।[িতা,তদর্থমেবেদমিতি ভারিত। ন তু ধর্শার্থাদিঘর্পিতা। এবমেবস্ভৃতা চেত ক্রিয়েত, | 

তদ তেন কত ঘদদীতং তত্ত্বমং মনো ইতাণঃ। তথাচ শ্্রীগোপালতাপনী শ্রাত: ১ ভক্ি- 

সা ভজনং তদিহামুবে।পাধিনৈরাস্োনামুন্িশ্মনঃকল্পনমেতদের নৈষ্র্মামিতি। অন 

”] নৃধলক্ষণে সমুচ্চয়োনাবশাকঃ। একেনৈবাঙ্গেন লাধাবাভিচারশ্রবণাৎ কচিদন্যাঙমিশ্রণন্ত 

তথাপি ভিননশ্রন্ধারুচিতাং। ততো! নবলক্ষণশবেন সামানো জা! তম্মারানষ্ঠানং বিধীয়ত, 

| ইতি জেেয়ং। নবলক্ষণত্বধ্চাস! অনোধামগ্যঙ্গানাং তদস্তর্ীবাছুক্তং কিঞ্চচচাত বিশিষা, 

| লিখাতে। তদেবং নামাদিশ্রবণভক্ানকরমঃ। তত্র যদাপ্যেকতরেগ।পি বুংক্রমেণাপি 

এহলাদ কহিলেন, হে পিত! শ্রবণ, কীর্ভন, ল্মরণ, পাদমেবন।| 

] (পরিচর্ষযা ), অর্চন, বঙ্গন, দাস্য ( কর্ণা।পর্ণ ), মথ্য, (বিশ্বাস) এবং |. 
[ আত্মনিবেদন ( দেছ সমর্পণ ), এই নষলক্ষণ] ভক্তি অধীত ব্যক্তি যদি, 
| ভগব।ন্ বিষুতে মমর্পপপূর্বক অনুষ্ঠান করেন, আমর বোধে তাহাই| 
গু ্ * কু 



৮০০০৮ 
মধ্য । ৯ পরিচ্ছেদ] শ্ীচৈতন্যচগ্লিতামুত। (জ্৫ 

ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধ। তন্মন্যেধীতমুন্তমং ॥ ইতি ॥ ১২৮॥ 
শ্রবণ কীর্তন হৈতে কৃষে হয় গ্রেমা। গেই পরমপুরুষ।্থ পুরুঘযার্থ 

মীম! ॥ ১২৯ ॥ | 

তথ।হি শ্রীমস্ত।গবতে এক।দখক্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লৌ।কে 

জনকং প্রতি কবিষে।গেন্দ্রবাক্যং যথা ॥ 

এবং ব্রতঃ স্বি ৪08904 

সিদ্ধির্ভবতোব ভথ।পি প্রথমং নামঃ অবণমস্তঃক রণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষাং শুাদে। চান্তঃকরণে রূপ- 

অবণেন তছুদয়যোগ।তা ভবতি । মম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ক,রণং সম্পদোত্ত। সম্পন্ে 

চ গুধানাং স্করণে পরিকরবৈশিষ্ট্েন দ্ধৈশিষ্টাং সম্পদাতে | ততস্তেযু নামরূপগুণপরিকরেখু 

সমাকু শ্ক,রিতেযু লীলানাং স্করণং দুটু ভবতীত্যভিপেতা সাধনক্রমো লিখিতঃ| এবং 

বীর্তনন্মরণয়োশ্চ জেয়ং | ইদক্চ অবণং শ্রীমহন্থখরি তং মনাহাক্সযং জাতকণ্ঠীনাং পরমন্থখদং। 
তচ্চ দ্বিবিধং | মহাদাবির্ভাবিতং মহংকীর্ব।মানঞ্জেতি । তজাপি শরবণে শ্রীচাগনত শ্রবণস্ত 
পরমশ্রেষ্টং। তাদৃশ প্রভাবময়শত্বাত্মকত্াং পরমরসময় হ্চ্চ। অন মুর্ভাভিমহ আগমন ইতি- 
বগিজাভীষ্টন।মাদি শ্রবণন্ধ মুহুরাবর্তসিতব্যং ॥ ১২৮ ॥ 

ভাবারধদীপিকায়।ং | ১১। ২।৩৮। এবঙ ভঙ্গঃ মংগপুপ্রমলঙ্গণছকিযে!গলা সং 
সারধর্দাতীত|ং গতিমাহ এবমিতি। এবং তং বৃন্বং যসা সং শিয়সা হরেন মকীর্থা।, 

জ।তোহস্থরাগঃ প্রেম যঙ্য সঃ। অতএব ক্রতচিনঃ শ্লথছদয়ঃ কদ!চিৎ ভক্তপর!জিতং ভগ. 

বন্ধমাকলযা উচ্চৈহ'সতি এন্াবস্তং ক।লমূপেক্ষিতোইশ্্ীতি শোদিতি অত্রাৎসুকা।প্রোতি 
আক্রোশতি অতিহর্ষেণ গাঁয়তি জিতং জিতমিতি নৃতাতি কিং দাষ্টিকবং পরান্ প্রতি গ্রকা' 

উত্তম অধ্যগন, কিন্তু আমাদের গুকুর নিকট তদ্রপ অধ্যয়ন কিছুই! 
ন।ই ॥ ১২৮ ॥ 

শ্রবণ কীর্রদী হইতে কৃষ্জে গ্রেম হয় সেই প্রেম পরম-পুরুষার্থ। 
তাহ।ই ধর্মার্থ কামরূপ চতুর্ববিধ পুরুষার্থের সীমা্বরূপ ॥ ১২৯ 

এই বিষয়ের প্রমাণ প্রীমন্তাগবতের এক|দশন্বদ্ধের ২ অধ্যায়ে 
২৮ শ্লে(কে অনকের প্রতি কবিষে(গেন্্র কছিলেন ॥ 

1 রঃ স্প্রে পাপা পাশা শিপ শাপলা লীলীশশশী 



॥ ও 
. 

. 

| ও | পু 

৬ শরীচৈতন্যগরিত মত । ধা ৯ পরিচ্ছেদ । 

নিকিতা ারিিরানি রাজারা 
জাতাদুরাগো। দ্ুতচিত্ত উচ্চৈঃ। | 

হমত্যথো রে।দিতি রৌতি গয়- | 

ত্বশ্সাদরক্নত্যতি লোকবাহাঃ ॥ ইতি ॥ ১৩০ ॥ ৰ 

কর্ম হ্যাগ কর্ধ্মনিদ্দ! মর্বিশাস্ত্রে কছে। কর্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি 
কু নছে ॥ ১৩১॥ | 

তথ।হি শ্রীমন্তীগবতে এক|দশস্কদ্গে ১১ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে 

উদ্ধনং গ্রতি প্রীকৃঞ্চব।ক্যং যথা ॥ 

হাজত যৈবং গুণান্ দে।মান্ময়াদিষ্ট।নপি স্বকাঁন্। 

__াশীস্পীসীশ্পশ বি 

পরি উমার: গ্রতগৃটী্বং লোকবাছং বিবশ: ূ  কগসনর্ডে। স| ভক্তিন্ত্রিধ!। আরে!প. 

সি! শঙ্গসিদ| প্্ণলিদ্ধাচ। ভতোহ্ঞীস! তৃতীয়া ফুলরূপ| ভক্তি; লাদিচ্াহ এবং বরাত 

ইতি । অন নামকীর্তোতি তৃহীয়াজতা! তরাপ্তিশরসাধকতমন্ববাঞ্জনাৎ। তত এবং 

পৃ তাদি গ্রকার' ব্রত; যসা তগ| ভাতোহপি সন্ ন্বপ্রিয়াণি তঙ্গামন্বন'খোযু মধ্যে যানি 

স্বব(সনাপোধকাণি নামানি গেযাং কীর্্া! কীর্তনেন মুখোন কারণেন জাঁতানুরাগ আবি. 

রি মহ(গরেমেতাখং | 5) কারণানি ভক্তিছেদানন্তাদনগ্কানোব জেয়ানি ॥ ১৩০ ॥ 

রি রী এশা শিশাশী পিপিপি শি ১ শীত 
পেস পা ০ পিস্পিসপাপিপপ স্পা পা পাপী ৮৬ ৩ পপি দিপাদ (শশা তি পেশী ০ লাস্পীশী তি 

মহারাজ! এই ্রকার ভলতাঙ্গযাজী পুরুষ সী গ্রিয়তম হরির 

মাঁগ কীর্তন করিতে করিতে প্রেম উৎপন হওয়ায় তমিলন্ধন শ্রাথহদয 

হইন। উন্মন্তের ন্যায় উচ্চৈঃম্বরে কখন হাসা, কখন রোদন, কখন 

আরশ, কখন গান এপং কখন বা নৃত্য করিতে থাকেন ॥ ১৩০ ॥ 

সকলখাস্ত্রে কর্মত্যাগ ও কর্শের নিন্দ! কহিয়াছেন। কর্ম হইতে 

কখন শ্লীরুষেঃ প্রেমতক্তি লাভ হইতে পারে না॥ ১৩৯) 

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্্রীমন্তাগবতের একা দশস্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে 
৩২ শ্লোকে উদ্ধব্রে গ্রতি প্রীকৃষেের বাক্য যথা ॥ 

শরীরপ্ঃ কহিলেন, “হে উদ্ধব! আমাকর্তৃক বেদরূগে আদিষ্ট ধর্ম | 

মকল পরিতা।গ করিয়া ও ধর্মীধর্পের গুণ দোষ জানিয়। আমাকে 



স্ এরিক স. ত ৯ 

মধ্য । ৯ পরিচ্ছেক] ২" ভ্ীচৈতন্য5রিত।যুত ।' ৩৯খ 
রি | | 

পপি শিশির পি, তি শশী শি তিশা পাতি পা শা পপ পপি তি সী পা শপে ৭ আপার ৩ পপাপীপা শি পিস 

ধর্মান্ সন্ত্যজয যঃ সান মাং তজেৎ ল চ সত্তমঃ ॥ ইতি ॥ ৩২ ॥%॥ 

জ্লীভগবদগাতায়।ং জষ্টাদশাধ্যায়ে ৬৬ শ্লেকে অজ্জুনং 

প্রতি প্রীকঙ্চবাকাং যথ1 ॥ 

সর্ববধন্মান্ পরিত্যঙ্্য মামেকং শরণং ব্রঙ্জ। 

ৰ অহং ত্বাং সর্দুপ।পেভে। মোক্ুয়িষা।মি মা শুচ? ॥ ১১৩ ॥ 

ৰ স্রীভ।গবতে একাদশস্কদ্ধে ২০ অধ্য।য়ে ৯ শ্রে।কে উদ্ধবং 
| প্রতি শ্রীকঞ্চবক্যং যথ। ॥ 

৮৮- পাকা পিি্পী পিপিপি শশা ৮ ৩ শি পট সী পাপ পাপস্পো্পপী টি পপ ০৮৮ পা পাশপাশি পপি পপ ৭ ৯০ ৬ এপি পা সপ্ন পাসি 

দুবোধিনাঁং। ততোহুপি গুহাতমমাহ সর্বধন্মানিতি। মন্তুটজ্যেৰ সর্বং ভবিষ্যতীতি 

। দুঁবিশ্বাসেন বিধিকৈক্কর্টাং তাজা যদেকশরগো তব । এবং বর্তমান: ক্তি।গনিমিত্তং পাপ। 

সাদিতি ম শুচঃ শোঁকং মা কার্ষীঃ যতত্বাং মদেকশরণং সর্দপ।পেভ্যোং্হং মোক্ষকি, 
। যামি ॥ ১৩৩ ॥ 

ভঙ্গন। করে পূর্বেবাক্ত ব্যক্তির ন্যাপ দেও নতম হয় ॥ ১৩২ ॥ 
প্্রীভগবদগীত।র অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৬৬ শ্লে।ফে অর্জনের 

ৰ প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথ| যথ| ॥ 

স্রীকৃষ কহিলেন, অর্ডজ,ন ! পৃর্ণব(পেক্ষ। আরও গোপনীয় বিষয় বলি 

শ্রবণ কর, আমার ভক্তি্।রাই সমস্ত সিদ্ধ হয়, এই দৃঢ়বিশ্ব।স করিয়! 

বিধিকিস্করত1 পরিত্য।গপূর্বক আমর একাস্ত আশ্রিত হও, বর্তম(ন 

| কর্মত্যাগনিমিত্ত পাপ হইবে বলিয়া] শোক করিও ন, তুমি যদি কেবল), 
অ।মাকে আশ্রয় কর, তাহা ছইলে অ।মি তোমাকে সকল পাপ হইতে 
মুক্ত টনের ॥ ১৩৩ ॥ 

. জ্রীভাগনতে একা দশক্বদ্ধে ২৭ ধ্যানে" ৯ প্লেকে উদ্ধবের 
প্রতি ভ্রীৃষ্ের বাক্য যথা ॥ 

শি শিপ পি ১৩ পি ৩ ৩ শিস টি ২ জী ৩৩ ০০-১২-২7২4 পচ পি স্পীপিসপিপাশত+ পাশপা্গপহগ এপ্রররা্টিত০ ০... 
পপি শপে আপস পপ পাপ পাপী ৮ 

ৃ 



৩৯৮ শ্ীচৈতম্যচরিত।ম্বত । [মধ্য ৯ পরিচ্ছেদ । ূ  
রা 

তাহ, কর্মণি কৃববীত ন নির্বেবেদ্যেত যাবত । 
হকথাশ্রাবণাদে বা শ্রদ্ধ। যাব জায়তে ॥ ১৩৪ ॥. 

পঞ্চবিধ মুক্তিত্যাগ করে ভক্গণ | ফন্তি করি মুক্তি দেখে নরকের 
1 মম ॥ ১৩৫ ॥ পি | 

সস উস 

১ 

ভাবাগদীপিকায়াং। ১১। ২০।৯। ভর কামাকর্ধনথ প্রবর্তমানস্য সর্বাযনা বিধিনিষে. 
ধধিকার ইত্বারাধাঞে বক্ষাতি। শিক্কমকর্্মযোগাধিকারিণস্থ যথাশক্তি'স চ জ্ঞানভত্তি, 
যে|গাধিকারাৎ গ্রাগেৰ তদধিককতয়োস্ স্বল্প: তাঁভা।ং সিদ্ধানাত্ব ন কিঞ্চিদিতি সাবধিং কর্ম, 
যোগম|হ তাবদিতি নবিঃ। কর্ম।ণি নিহানৈমিত্তিকানি যাবত যাবৎ ॥ ক্রমপন্দর্ভে। তাঁৰ- 
দিতাসানতারিকায়াং। শ্বল্প: যরৃচ্ছয়া জ্ানভক্তানকুলমারঃ। নকিঞ্িদিতি। অন্থপযোগা, 

| দম্তরামরূগন্থচ্চেতি ভাঁবঃ। বাঁকযার্গে তু তল্মাদনয়ো: কর্মজগুদে|ধাভা।ং ন তু গুণদোষ- 
বন্বমিতি তাঁনঃ। মন্দা, নন্বেবং ফেবলনাং কর্শান্ঞানভজীনাং বাবস্থোক্কা। নিহানৈমিত্তিকং 
কর্ম তু সর্ধঘেবাবশাকং | তহি'সাক্ষর্ধে কণং শুদ্ধে জ্ঞানভনী গরবর্তয়েশাং তদেতদা শঙ্কা তয়োঃ কর্মাধিকারিতাং বারয়তি কষাঁবং কর্ধ্মাীতি। কর্ধাণি নিতাটনমিত্তিকাদীলি। টীকা 
চ। অতএব শ্রুতিস্থতী মমবাঁজ্ঞে যান্তে উললজ্বা বর্ততে । আও্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মন্তক্তে!হপি 
ন বৈগব ইত্াকদে।যাহপা্ নাতি অজ্ঞ(করণাঁং। প্রতাত জাতয়োরপি নির্বেদ শ্রজধায়োন্তৎ- 
করণ এব আজ্ঞাঙঙগ: স।ং। তথ! চ বাখানং আজ্ঞাঠয়বং গুণান্ দোষান্ ইন্ভাস্য টাকায়াং 
ভক্তিদ।ঢে]ন নিবৃদ্বাধিকারঙয়। সংতাকোতি। নিবৃবাধিকারবধোকং শ্রীকরভাজনেন। 
 ছেবর্ধিভৃতাপুনৃপাসি তা!দৌ ॥ ১৩৪ ॥ 

উহা, আর 

০ 

শ্রীকঞ্চ কহিলেন, উদ্ধব! যাবত কাঁল কর্ধ্াদি বিষয়ে বিরক্তি ন। 
জগ্মায়। বা যত দিন পর্যযস্ত আমর কথাগ্রসঙ্গ।দিষয়ে শ্রদ্ধা উপস্থিত 
নহয়, তাকাল নিত্য ও নৈম্মিত্বিকাদি কর্ণ করিবে ॥ ১৩৪ ॥ : 

ভক্তগণ সলেক্যাদি পচ প্রকার মুক্তি পরিত্যাগ করেন এবং & | 
সকল মুক্তিকে তুচ্ছ বোধ করিয়! ততসমুদয়কে নরকতুল্য করিয়া | 
দেখিয়। খ/কেন ॥ ১৩৫ ॥ 

২ | 
2 

৯ 



মধ্য । ৯.পরিচ্ছেত্। ] শ্রীচৈতনাচরিতাস্বত | | ৩৯৯, 

ৰ তথ।হি শ্রীমন্ত।গবতে তৃ তীয়ক্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে 

ূ দেবহুতিং প্রশ্ডি কপিলদেববাক্যং যথ|__ 
ৰ সালোক্যদাস্টিপামীপ্যমারপ্যৈকত্মপুযত 

ৰ | দীয়মনং ন গৃহুন্তি বিনা মগসেবনং জনাঃ ॥ ইতি ॥ ১৩৬ | ক্ষ. 

ৃ _ পঞ্চমঙ্গন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৪৩ গ্লে।কে পরীক্ষিতং 

ৰ গ্রতি প্রীশুকদেবধাক্যং যথা-_ 

ৃ যো ছুল্ত্যজান্ ক্ষিতিন্ৃতম্বজনার্ঘদারান্ 

ৃ প্রর্থ্য।ং শ্রিয়ং স্বরবরৈ? সর্দয়।বলোকাং। 
৯ পিশ টি শিশাটীশি সপ ৯, ২০ ৯ ০. পপ ৯৪৮ 

ডাবার্ধদীপিকায়াং। ৫। ১৪। ও৩। শসোবং বিলয়ন্তাপ্গ!'ন চিহমিতাছ য এবন্তো, 
হমৌ নৃপঃ শক্ষিতাদীন্ নৈচ্ছদিতি যং তছ্চিষ্ঠং সদয় 2:তং ভরতস্য দয়। বথ| তততি 

পাপা পপ পা পাপ এপ এ... _. ৯ সপ 

ৃ এই প্যিয়ের গ্রামাণ শ্রীমন্ত।গবতের তু £)য বন্ধের ই অধ্যায়ে 

ূ ১১ শ্লেকে দেবহুতির প্রতি কপিলাদবের বাক্য যখা__ 
| কপিলদেব কহিলেন, মা, যে সকল ব্যক্তির এইরূপ ভক্ষিযে।গ হয়া 

ূ ত।হ।দিগকে ম।লে।ক্য (আমর সহিত এক লোকে বম) স্টি( আমার, 

| তুল্য এ্বর্ধা) সামীপ্য (মমীপবর্তিত্ব ) সারূপ্য (মমানরূপত্ব) এবং 
এক অর্থাৎ পাধুজ্য এই মকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা আমার, 
৷ দেব ব্যতিরেকে আর কিছুই গ্রহণ করিতে চহেন না ॥ ১৩৬ ॥ 

| পঞ্চমক্কন্ধে ১৪ অধ্য।য়ে ৪৩ শ্লেকে পরীক্ষিতের 
ৃ প্রতি প্রীশুকদেবের বাক্য যথ।__ 

খঁকদেন নিলেন, হে রাজন্! ভরতের চিত্ত ভগত্তক্তিনিঙ্গিত্ত সত-. 

তই ব্য।/ফুল খাকফিত, ইহাতে তিনি যে ছুস্তাজ রাল্য ও পুত্র কলত্র ধন: 
অন ইত্যাদিতে এবং অমব্োন্তনদিগের প্রার্থনীয়। কল! কিনি দয়াভাজন। 
হইবার নিমিত্ত তাহার গ্রাতি দীন ভাবে অরূলোকন করিতেন, তাহাতেও। | 

সী টিসি রিলে । 

* মধ/লীল!র ৬ পরিচ্ছেদে ২২২ পৃঠায় এই ফ্লোকের টাক! আছে, 

| যা র 



৮, 

৪৪০ শ্রীচৈতশ্বচরিতায়ত। [মধ্য । ৯ পরিচ্ছেদ । 

নৈচ্ছ্গ পত্তদুচিতং মহত1ং মধুদ্ধিট্ 
সেবানুরক্তমনলামভবে।ইপি ফন্তু ॥ ইতি চ॥ ১৩৭ ॥ 

ষষ্ঠস্কন্ধে ১৭ অধ্যায়ে ২৩ শ্লে।কে শ্রীছুর্গাং 
গতি প্রীশিববাক্যং যথা 

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। 
স্বর্গাপবর্গনরকেষপি তুল্যার্থদর্শিনঃ | ইতি চ॥ ১০৮ ॥ 

কর্ম যুক্তি ছুই বস্তু ত্যজে তক্তগণ। সেই দুই' স্থাগ তুমি সাধ্য 
সাধনা এই ত বৈষ্ণবের নহে সাধ্য সাঁধন। সন্্য।সি দেখিয়। আম! 

এবমেবালোকে। যসয। ইতি পরিঞ্জনাবলে(কঃ প্রিয়ামুপচর্ধাতে যতো মধুদিষঃ সেবায়া মনু রন্তং 
মনে যেষাং মহুতামভবো মোক্ষোৎপি ফন্তুষ্বচ্ছ এব। ক্রমসন্দর্ভে! নান্তি ॥ ১৩৭॥ 

ও ভত্রৈ। ৬। ১৭। ২৪। স্বর্গাদ|বেব তুল্যোহ্থঃ এয়েজজনমিতি রষ্টং শ্ীলং যেষাং তে 
তথা ॥ ক্রমসদর্ভে | শ্রীনারায়ণং বিনান্যত্ত্র হানোপাদানদৃষ্টিরাহিতা।দপবর্গ ইব স্বর্গেপি 
বর্গ ইব নরকেপি তুলামেকমেবার্থং নারায়ণরূপং পুরুষার্থং ভরষটমমু'্ভবিতুং শীলং যেখাং 
তে। তুলাশবস্যৈকবাচিত্বং রযাঁত্যাং নো ণঃ সমানপদ ইতিবৎ। তদেবং হেযাং মর্বজ 

|৩ জীনাক্গাযণন্ছর্ত্যা ভয়াভাবে দর্শিতঃ ॥ ১৩৮ ॥. 

অনিচ্ছ। প্রকাশ করিতেন, ইহ! তাহার উচিত করা বটে, কারণ যে 
সকল মহান্ পুরুষের চিত্ত ভগবান্ মধুরিপুর সেবাতে অনুরক্ঞ, তাহা 
দিগের নিকট পরমপুরুতার্থ মুক্তিও তি অকিঞ্িগকর হয় ॥ ১৩৭ ॥ 

বষ্ঠক্ষদ্ধের ১৭ অধ্য।য় ২৩ ক্কোকে শ্রীছুর্গার 
গ্রতি প্রীশিববক্য যথাঁ-_ 

শিব কহিলেন, ছে প্রিয়তমে ! যে সকল ব্যন্তি নারায়ণপরায়ণ 
উাহ।র৷ কাহ। হইতেও ভয় পান না। হ্বর্গ অপবর্গ (মুক্তি) ও নরক 
এই তিনে তুল্য এরয়োজন, দর্শন করিয়! থাকেন ॥ ১৩৮ ॥ 

তক্তগণ কর্ণ ও মুক্তি ছুই বন্তকেই পরিত্যাগ করেন, আপনি পেই 
, ] ছুইকে সাধন বলিয়া স্থাপন করিতেছেন। বৈষ্বের ইহ! সাধ্যসাধন 
| নহে, আমাকে সঙ্য।সী দেখিয়া বঞ্চনা করিতেছেন ॥ ১৩৯॥ এ 
রঃ | পি 
সি শি 



মধ্য । ৯ পরিচ্ছেদ ।] আ্ীচৈতন্যচরিতাসৃত | 8৪৯. 

করহ বঞ্চন ॥ ১০৯ ॥ শুনি তত্বাচার্ধ্য হৈল! অন্তরে লজ্জিত। প্রড়ুর 
বৈষ্ণবতা দেখি হইল! বিস্মিত ॥ আঁচার্ধ্য কহে তুমি যেই কহ সেই 
সত্য হয়। সর্ব শাস্ত্রে বৈষবের এই স্ুনিশ্চয় ॥ তখ।পি মধ্বচাধ্য 
যে করিয়াছে নির্বান্ধ । সেই আচরিয়ে মবে সম্প্রদায় সম্বন্ধ ॥ ১৪০ | 
এভু কছে কম্মী জ্ঞানী ছুই ভক্তিহীন। তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই 
ছুই চিহ্ন ॥ মবে এক গুণ দেখি তে।মার সম্প্রদায় । সত্যরিগ্রহ কন্ি 
ঈশ্বরে করহু নিশ্চয় ॥ ১৪১ ॥ এই মত তার ঘরে গর্ধব চূর্ণ কমনি। 
ফান্তনতীর্ঘ তবে চলি আইলা গোৌরহরি ॥ ত্রিতকুপ বিশালায় করি 
দরশন। পঞ্চ।প্লরা তীর্থ আইলা শচীর নন্দন ॥ ১৪২ ॥ গেকর্ণ শিব দেখি 
আর্ধ্য। দ্বৈপায়নী। সুর্পারক তীর্থ আইলা ন্যাপিশিরোদণি ॥ কোলা 

৮ পিসি পি পপ 

তত্বচার্ধ্য এই কথা গুনিয়া অন্তরে লজ্জিত ও প্রভুর বৈঞবতা | 
| দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কহিলেন, অপনি যাহা কহিতেছেন তাহা! 
গত্য, যদদিচ সমস্ত শাস্ত্রে বৈষ্ণবের এইরূপ নিশ্চ॥ আছে, তথাঁচ মধ্ব।- 
চার্ধ্য যেরূপ নিয়ম বন্ধ করিয়াছেন, আমর! ত।ছার সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া 
তাহাই আচরণ করি ॥ ১৪০ ॥ 

মহাপ্রভু কছিলেন, কম্মী ও জ্ঞনী এই দুইয়ের ভক্তি হয় মা 
অ।পন।র সং্প্রদ।য়ে সেই দুইয়ের চিহ্ন দেখিতেছি কেবলমত্র আপ- 
ন|র সম্প্রদ।য়ে এই এক গুণ দেখিতেছি যে, ঈশ্বরের বিগ্রহ সত্য |. 
বলিয়া নিশ্চ॥় করিয়। থাকেন ॥ ১৪১ | 

গোৌরহরি এইরূপে তহার গৃহে অবস্থিতি করত তীহার গর্ব চূর্ণ 
করিয়া তথ! হইতে ফান্তনতীর্ঘে আগমন করিলেন। ততপরে শচীনঙ্গন 

ত্রিতকৃপ ও বিশাল দর্শন করিয়! পঞ্চাপ্দর| তীর্ধে 'আপিয়া উপস্থিত 
হইলেন ॥ ১৪২॥ 
তাহার পর সন্যাসিশিরোমণি মহাপ্রভু গোকর্ণ নামক শি ও 
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সপ এ আজ. 

পুরে লক্ষী দেখি ক্ষীর ভগবতী। লাঙ্গা গেশ দেখি চোরা ভগ. 
বতী॥ তথ। হৈতে গাগুপুর আইল! গৌরচন্্র। বিঠঠল ঠাকুর 
[দেখি গাইল আনন্দ ॥ ১৪৩ প্রেম।বেশে কৈল বহু নর্ভম বীর্তন ষ্ঠ 
| প্রতুপ্ প্রেম দেখি সবার চমৎকার মন ॥ তাহা এক বিপ্র ভ(রে নিশ-। 
স্ত্রণ কৈলশ। ভিক্ষ। করি তাহা এক শুভবার্ভ। পইগ ॥ ১৪৪ ॥ মাপ 
পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাগ । শেই গ্রামে পিপ্রগুহে করেন বিশআ্।ম ॥ 

 শুনিঞ। চলিলা গ্রভু ভারে দেখিবারে। বিপ্রগুহে ব্দয়াছেন দেগিল 
] উাহারে ॥ গ্রেগাবেশে করে তারে দণ্ডপরণাম। পুলকাশ্রঃ কম্প 
সব অঙ্গে পড়ে ঘাম ॥ ১৪৫ 1 দেখিঞ। বিশ্মিত ঠৈল নিহত মন। 
58275 

সী 

। করিলেন। তদ্বশন্তর কোলাপুরে লক্ষী, ্ীরতগবতী, লাঙ্গাগণেশ ৪ 

| চোরভগবতী দেখিয়া তথ|। হইতে গোৌরচন্র পাপে আ1গমনপুর্ধবক 

| বিঠঠল ঠাকুর দর্শন করিয়া! আনন্দগ্র(গ্ত হইলেন ॥ ১৪ 5। 
|. তথায় মহাপ্রভু বছুক্ষণ নৃত্য ও কীর্তন করিলেন, গ্রভুকে দর্শন 
| করিয়! লোক ঘকলের মন চমৎকৃত হইল । সেই স্থ।নে এক জন ব্র।হ্ধণ 
৷ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করাম মছ।গ্রভু তথ।য় ভিঙ্গা করিণা এক শুন 
1 গংবাদ প্রাপ্ত হইলেন । ১৪৪ । 

শুভ মংবদ এই যে, মাধরপুনীণ একজন শিম্য তাছ!র নাম প্রীরঙ্গ- 
ূ পুরী, তিনি এ গ্রামে একজন ক্রঙ্ষাণের গৃহে বিশ্রাম করিস্তেছিলেন, 
এই কথা শুনিয়া মহাওতু উহাকে দেখিব।র যখন জগ্য গমন করিলেন, 

তখন শ্রীরঙ্গপুরী বাহ্ষণগৃছে বধিয়া আছেন, এমন সময়ে উহার সহিত 
শাঙ্গাৎ হইল। মহাগ্রভু উহাকে দেখিয়। দগুব প্রণাম করিলেন, 
গৎকালে মহীপ্রভুর পুলক অশ্রু ও সাঙ্গ হইতে ঘর্বারি পতিত, 
হইতে লাগিল ॥ ১৪৫ ॥ 
। স 

ন্ এ, 

লা ক ২. ৮৩টি পট তিশা পি ৩ শিপ পপ ৯ 

ঠ 

০০ 
শী পপ পপ আস ৭০ উপ সি ২০ 

স্পা শশী শি শশী শী টা সি পপ্পীপ পিপিপি 

শট শী শা শিশির ীশিশীশিশীশি শীট + শশী শি শিা্্িিশি শি 

রর টি রি লিলির শালী শিপ ॥ 



মধ্য । ৯ গরিচ্ছেদ।] শ্রীচৈতন্যচরিতা্বত। 8০৩. 

উঠ উঠ প্রীপাদ বলি বলিল বচন ॥ প্রীপাদ ধরহ আমার গেসাঞ্ির 

গন্বন্ধ | তাহ। বিনু অন্যত্র ন।ছি এই প্রেমার গন্ধ॥ এত বলি প্রভুকে 

উঠাই কৈল আলিগন। গলাগলি কণি ছু'ছে করেন ক্রন্দন 1 ১৪৬॥ 

গ্গণেক আবেশ ছ।ড়ি ছুহার ধৈর্য হেল,। ঈশ্রপুরীর সম্বন্ধ গ্রড়ু জানা- 

ইল ॥ ছুই জনে কৃঞ্ককথ। কহে রাত্রিপিনে। এইমত গোঙ।ইপ পাঁচ | 
মত দিনে ॥ ১৪৭ ॥ ৫কীতুকে পুরী তারে পুছিল। জন্বস্থান। গেসাঞ্ি 

কৌহাকে নিল নবদ্বীগ নাম ॥ ঈীম।ণবপুরীর শঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী। পূর্বে 

আপিয়া ছিল! নদী! নগরী ॥ জগম্াণমিশ্রশ্ব-র হিক্ষা। ঘে করিল ।, অপূর্ব 

মোচার ঘণ্ট কাছ! গে খাইল ১৭৮॥ জগমথের আক্মণী সহ!পতি তত্রত! | 
১০:০৮ ্ শপ এপাশ স্পা শিপ তক শট শিস পা? শশী শি িিশিশিত পাটি ৩টি 

মহাগ্ ভূর এইব্প তাবোদ্য় দেখিম। স্রীরঙগগুরীর মন্ বিস্মিত 

আর্ধ্য। বৈপাঁ়নী ভগবণী সন্দর্শন করিয়া সুর্পারক তীর্ঘে আগমন 

হইল এবং তিশি “্রীণাদ! উঠ উঠ” এইরূপ বাক্য গ্রায়োগ করিয়। 

কহিলেন, প্রীপাদ। তুমি আমার গোন্বামির সন্বদ্ধ বারণ কর, তাহা 

বাতিরেকে অন্য এরপ প্রেমের গন্ধ নাউ এই বপিয় প্রাুকে উঠাইয়া 

আলিঙ্গন করিলেন এবং গলাগলি (পরম্পর কপারণ) করিম! দুই 

জনে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪০ ॥ 

গণকাপু পর আবেশ ত্যাগ করিয়া উভয়ের দৈর্ধ্য ধারণ হইল। 
তখন মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীর মহিত আপনর মন্বন্ধ জ।নাইলেন। ততপরে | 

দুই জনে দিবারান্্র কৃষ্ণকথ। আপ(প করিতে লাগিলেন, এইরূপ 

অ।ল।পে পাঁচ মাত দশ গত হইল ॥ ১৪৭ ॥ 
অনন্তর পুরীগো স্বামী মহা গ্রভুকে জন্মস্থ!ন জিজ্ঞাপ1 করিলেন, মহ!- 

প্রত কৌস্ঠুকে নবদ্বীপের নাম লইলেন। শ্রীরঙপুরী পূর্বে মাধবপুরীর 
সঙ্গে নবদ্বীপ-নগরীতে আগমন করিয়া 'জগন্।থমিশ্রের গৃহে ভিঙ্গ। 
করেন, লেইন্ছ!নে অপুর্ব মেচ।ঘণ্ট খাইয়।ছিলেন ॥ ১৪৮ ॥ 

পন নি ্ 



শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-। [মধ্য। ৯ পরিচ্ছে। 

টির রানীর 
বাৎসল্যে হয় ঠিহু যেন জগন্মাতা ॥ রন্ধনে নিপুখ। নাছি তা সম ত্রিভু- 

| বনে। পুজ্রলম স্নেছে করায় মন্ত্যাসিভোজনে ॥ ১৪৯ ॥ তার এক পুক্র- 

যোগ্য করিয়া ম্যান । শহরারণ্য নাম তার অলপ বয়স॥ এই তীর্থে 

শঙ্কর।রণ্যের পিদ্ধিপ্রপ্তি হৈল|। প্রস্তাবে প্রীরঙ্গপুরী এতেক কছিল1॥ 

১৫০ ॥ গ্রভু কহে পূর্বাশ্রমে তেঁহে। মে।র ভ্রাতা । জগমাথমিএ মোর 

পূর্বে পিতা ॥ এইম্ত ঢুই জনে ইউগে।ইী করি। দ্বারক। দেখিতে 

“| চলিঙ! শ্রীরঙ্গপুরী ॥ ১৫১ ॥ দিন চারি প্রতুকে তাহা! রাখিল ব্রাঙ্গণ। 

ভীমরথা স্নান করে বিঠ্ঠল দর্শন ॥ তবে মহাপ্রভু আইলা! কৃষ্ণবেণাতীর | | 

নানাতীর্ঘ দেখি তাহা দেবতামন্দির ॥ ব্রাক্মণদমজ ঘব বৈষ্ণবচরিত। 

চরিত ররর রে 

জগন্ন।থমিশ্রের ব্রাঙ্গণী মহ।পতিতব্রতা, তিনি যেন বাংলল্যে জগতের 

মাতা স্বরূপ হয়েন। রন্ধনবিষগ্নে ত্রিভূবনে উহার তুল্য নিপুণ। নাই, 

তিনি অর্থাৎ মহা গ্রভূর মাতা শ্রীশচীদেবী পুভ্রপদৃশ স্নেহমহকারে মগ্যালি 

দিগকে ভোজন করাইয়া থাকেন ॥ ১৪৯ ॥ 
সাহার এক যে।গ্য সন্তান সম্পদ করিয়াছে, তাহার নম শহকরারণ্য 

এবং তাহার বয়স্ অতি অল্প । এই তীর্থঘে শঞ্করারণ্যের সিদ্ধি প্রাপ্তি ছই- 

মাছে, শ্রী ঙ্গপুরী প্রস্ত।ব।ধীণ এই কল কথ৷ বর্ণন করিলেন ॥ ১৫০ ॥ 

এই কথ। শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, পূর্ববাশ্রমে তিনি আর্ধীর ভাত! 

বং জগননথমিশ্র আমার পিতা, এইরূপে দুই জনে ই$গে।ী করিয়া 

স্রীরগপুবী দ্বারকা দর্শনে গমন করিলেন ॥ 
আনন্ুর এ ব্রাহ্মণ মহ।প্রভুকে চারি দিন র!খিলেন, মহাপ্রভু ভীম- 

রখীতে সান ও বিঠ্ঠিলদেবের দর্শন করেন। তাহার গর কৃষ্ণবেণু।নদীর 

তে আগমন করত তথায় 'ন।নাতীর্ ও দেবমন্দির সকল দর্শন করি- 

; | লেন। মেইস্থানে যত আঙ্ষণলমাজ আছে, তাহা দিগের বৈষঃবের মত ঘ] 

১ 



৯২২টি নিউ উল ছা লা 
মধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ । ] ভীচৈতন্যচরিতীমবত। ৪০৫ |: 
25-42-3555 শুট টিটিশিটা শাশাশী 

বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণ। মুত ॥ ১৫২॥ কর্ণামত শুনি প্রভুর জানণ্দ 

হইল | আশ্রহ করিয়া পুধি লেখা ইয়। নিল ॥ কর্ণামবতপসম বস্তু নহি 
ত্রিভুবনে । যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে ॥ সৌনার্ধ্য মাধুর্য 
কৃষ্ণলীলার অনধি। সেজানে, যে কর্ণাম্বত পড়ে নিরবধি ॥ ১৫৩ ॥ বঙ্গা- 

সংহিত। কর্ণামত ছুই পুথি পাঞ। মহারত্ব প্রায় পাই আইলা সঙ্গে 
লঞা| ॥ ১৫৪ ॥ তাপী স্নান করি জাইল! মাহিল্সতীপুরে। নানাতীর্ধ 
দেখে তীহা নর্মদার তীরে ॥ ধমুতীর্থে দেখি কৈলা নির্বিদ্ধয।তে সানে। 

খষ্যমুখপর্র্বত আইলা দগুক অরণ্যে ॥ ১৫৫ ॥ সপ্ত তালবৃক্ষ তাহা কানন 

ভিতর । অতিবৃদ্ধ অতিস্থুল অতি উচ্চতর ॥ মণ্তত।ল দেখি প্রভু আপি- 

আচরণ এবং তাঁহার। মকল কৃষ্ণকর্ণামবত পাঠ করেন ॥ ১৫২ ॥ 

| কর্ণামত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর অতিশয় আনন্দ হওয়ামস তিনি 

1 আগ্রহগহকারে এ পুস্তক খ।নি লিখাইয়৷ লইবেন। ত্রিভূবনে কর্ণাযুতের 
তুল্য আর বস্ত নাই, এ গ্রন্থ হইতে শ্রীকৃষ্ে বিশুদ্ধ প্রেম উৎপন্ন হয়। 
যে ব্যক্তি নিরন্তর কর্ণামূত প।ঠ করেন, তিনিই প্রীকৃষ্জের সৌন্দর্য 
মাধুর্ধ্য ও লীল।র অবধি জানিতে পারেন ॥ ১৫৩ ॥ 

মহপ্রভু ব্রহ্মণংহিতা ও কর্ণামৃত এই ছুই খানি পুস্তক পাই্স 

মহরতে ন্যয় সঙ্গে করিয়! লইয়া অদিলেন ॥ ১৫3 ॥ ও 
সে যাহ! হউক, তৎপরে মহাপ্রভু তাপীনদ্দীতে সন করিয়া মাহি- 

ম্মতীপুরে আগমন করিলেন, তথায় নর্দদাতীরে নানাতীর্ঘ দর্শনপূর্বাক 
ধনুতীর্থ দেখিয়! নির্বিদ্ধ্য।নদীতে গিয়া ন্বান করিলেন, তগপরে খাষ্যমুখ- 

পর্বত দর্শন করত দণ্ডক।রণ্যে অলিয়। উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫৫ ॥ 
তথায় বনমধ্যে সপ্ত তাঁপরৃক্ষ ছিল, তাহার! আতিগা(চীন, অতি- 

এ 



শ্রীচৈতন্যচরিত।ম্বত | [মা্য। ৯ পরিচ্ছেদ | 
শি তত ছি 

[হন কৈল। সশনীরে গপ্ততাল বৈকুষ্ঠে চলিল ॥ ১৫৩ ॥ শুন্যন্থনি দেখি 
লোকের হৈল চমৎকাঁর। লেকে কহে এ শন্না।মী রাম-অবতাঁর ॥ স- শরীরে গেল তাল শ্রীপৈকৃঠপাম। এছে শক্তি কার হয় বিনে এক রাম ॥ | ১৫৭॥ গু আগি কৈলা পম্পামরোবরে সান । পঞ্চবটী আমি উহ! করিল গিএ|ম ॥ ১৫৮॥ নাপিক-্র্যম্থক দেখি গেল। ব্রন্মগিরি। কুশা- [ বর্ত আইপা ধ!হ। জন্িলা গে।দাবরী ॥ সণ্ডগে!দাবরী দেখি তীর্থ বহু- তর। পুণরপি আইল! প্রভু শিদ্যানগর ॥ রামানন্দায় শুনি প্রভুর আ]গ- 
মগ। আশন্দে আদি॥া কৈল, প্রভুর খিলন.॥ ১৫৯ ॥ দণ্ডুনহ হঞ| পড়ে 

সস পপ সাদ _ পপি 
শিশু 

স্থল ও অতিশয় উচ্চতর, মহাপ্রভু এসপ্ত তাল দেখি ত।হাকে জাঁলি- 
দশ করায় তাহার! মশরী:র বৈকুণে গমন করিল ॥ ১৫৬ । | 

.. অনস্তর সেইস্থান শুশা দেখিয়। লেক সকলের চমৎক|র হইল, এবং 
তাহার! কাহিতে ল|গিপ এই মন্নয।শী শ্রীনামচন্দ্ের আবত।র, সপ্ততাল 
মশবীরে পৈকুষ্ঠধাম গমন করিল, শ্রীরামচন্্র বাতিরেনে এ শক্তি অর 

| কাহ।র হইবে? ॥ ১৫৭॥ .. 
গে যাহ! হউক, তৎপরে মহাপ্রভু পল্পাপরে।বরে আ।পিয়া নান 

এবং গঞ্চবটীতে গিয়! বিশ্রা।ম করিলেন ॥ ১৫৯. ॥ ্ 
| ২পরে ন।মিকত্রাম্বক ( শিব) দেখিয়! কুশাবর্তে আগমন করিলেন, 

| এম্থ'নে গে|দ।বরীনদ;র জন্ম হয়। তদনন্তর সগুগোদাবরী ও বছর 
তীর্থ দর্শন করিয়। পুনবি।র বিদ্য/ণগরে আগমন করিলেন, তখন র|মু- 
নন্দরায় প্রভুর আগমন গুনিয়! আনন্দে আগমন করত প্রভুর মহ্তি 
মিলিত হইলেন ॥ ১৫৯. | প্র 

রায় দণ্ডবং হুইয়। চরণধরণপুর্র্বক পতিত হইলে মহাপ্রভু তাহাকে, ৰ 
খঃ এব 
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স 

মধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ |] শ্রীচৈতন্যচরিতাস্বৃত। ৪০৭. 

চরণে ধরিঞ। | আলিঙ্গন কৈল প্রভু তারে উঠাইঞ|॥ ছুই জন প্রেমা- 

বেশে করয়ে ক্রন্দন । প্রেমী ,বশে শিথিল ছেল দুই জনার মন॥ 'কর্ত- 

ক্ষণে ঢুই জন সুস্থির হইঞ| | নান! ইন্টগোষ্ঠী করে একত্র বগিঞা ॥ 
তীর্ঘয।ক্রা কথ। এ্রভূ মকল কহিল1। কর্ণামৃত ব্রক্মনঃহিতা ছুই 'পুশথ 
দিল! ॥ প্রভু কহে তুমি যেই দিদ্ধান্ত কছিলে। এই দুই পুথি সেই সব 
নাক্ষি দিলে ॥ ১৬৭ ॥ রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইঞ11 প্রভু সহ 
আস্বাদিল রাখিল লিখিঞা ॥ ১৬১ ॥ গোগাঞ্ি আইলা গ্রামে হৈল 

কোলাহল । গোস।ঞ্জি দেখিতে লোক আইল সকল।॥ লে।ক দেখি 

রামানন্দ গেলা নিজঘয়ে | মধ্যাহ্ে উঠিলা গডু ভিক্ষা করিবারে ॥১৬২1 

কা।লিগন করিয়! গাতো খান কর|ইলেন, ততপরে ছুই জনে গ্রেমাবেশে 
ক্রন্গন করিতে লাগিলেন, গ্রেমবেশে ছুই জনার মন শিখিল হইল । 
কিমংক্ষণ পরে দুই জনে সুস্থ হইয়া এক স্থ(নে উপবেশন করত নানা- 
বিধ ই্উগোষ্টী করিতে লাগিলেন । মহ প্রভূ তীর্ঘধাত্রার কথাসকল 
কহিমা কর্ণামৃত ও ব্রঙ্মলংহিতা এই ছুই খানি পুস্তক প্রদান করিলেন 
এবং কহিলেন তুমি আমার দিকট যে সকল দিদ্ধাস্ত করি ছিলে, এই 
দুই খানি পুস্তক তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়!ছে ॥ ১৬৯ মী ক 

রাঁম।নন্দরায় ছুই খানি পুস্তক পাইয়া আনশ্দিত হইলেন এবং মহা- 
প্রনুর মহিত তাহ! আশ্বদন করিয়। পিখিক্কা রাখিলেন ॥ ১৬১ ॥ 

| অনন্তর গোন্বামী আগমন করায় গ্রামে কোলাহল হইল, গেস্বা- 
মিকে দেখিতে লোক সকল আ।দিতে লাগিল। রাগানলারান্ন লেক 

| দেখিগ্না নিজগৃছে গমন করিলেন এবং মধ্যাহৃকাঁল উপস্থিত হওয়ায় 

১৪ 

পপি... পাপা পা. ৮০ 

৫২) 



শ্রীচেতগ্যটরিতামৃত |. [মধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ । 

স্বাত্রিকালে রায় পুন কৈল আগমন । ঢু জন কৃষ্ণবথায় করে জাগরণ ॥ 
ছুই জনে কৃঞ্চকথা হয় র।ত্রিদিনে। পরম আনন্দে গেল পচ মাত ্িনে | 

॥ ১৬৩ ॥ রামানন্দ কহে গে।স।ঞ তোমার আজ্ঞ। পাঞা। রাজাকে 

ূ লিখিল অ|মি বিনতি করিএা ॥ রাঁজ। মোরে আজ্ঞা দিলা নীলাদল 
যাইতে । চলিবার সঙ্দা আমি লাগিয়াছি করিতে ॥ ১৬৪ ॥ প্রভু কছে 
এথা মে!র এ নিমিত্ত আগমন। তোমা লঞা নীলাচলে করিব গমন। 
১৬৫ ॥ রায়কছে প্রভূ আগে চল নীলাচল | মোরসঙ্গে হাতি ঘোড়া সৈন্য 
কোলাহল ॥ দিন দশে ইহা সব করি সমাঁধান। তোমার গাছে পাছে 

ৰ মারার ভিক্ষ। করিতে গাত্রোখ।ন করিলেন ॥ ১৬২। 
ঝ।ত্িকালে রায় পুনর্বার আগমন করিয়া দুই জনে কৃষ্ণকথায় 

জাগরণ করেন। ছুই জনে দিবারাত্র কৃষ্ণকথ। কছিতে কখহৃতে পরম।- 
1 নন্দে পাচ সাত দিন অতিবাহিত করিলেন ॥ ১৬৩॥ 

1 ৷. .অনভ্তর রামানন্দরায় কহিলেন, প্রো! আপনকার আজ্ঞা এগ 
| হইয়া মিনতিপুর্বব্ষ রাজাকে লিখিয়াছিল।ম, আম।কে নীলাচল যাইতে 
1 আজ। দিয়াছেন, এক্ষণে আমি যাইবার উদ্দেঘাগ করিতেছি ॥ ১৬৪। 

মহাপ্রভু কহিলেন, তোমাকে লইয়া নীলাচলে গমন করিব, এ 
নিমিত্ত আমার এন্ছানে আগমন হইয়াছে ॥ ১৬৫॥ 

রায় কহিলেন, প্রভে| !. আপনি অগ্রে গমন করুন, আমার সঙ্গে 
হস্তি, ঘে!টক ও সৈন্য সকলের কোলাহল হইবে, দশ দিল মধ এই 

সদায় মমাধন করিয়া আপনকার গশ্গং পশ্চাৎ আমি গমন 
| ঘা ফরিব ॥ ১৬৬॥ 

25 ধরে 
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রি মধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ । ] শ্রীচৈতশ্বচরিতা মৃত । 

আমি করিব প্রয়।ণ ॥ ১৬৬॥ তবে মহাপ্রভু তারে অ।দিতে আঙ্ঞা 

দিঞা। নীল।চল চলিল। প্রভু আনন্দিত হঞ। ॥ যেই পথে পূর্বের প্রভু | 

৷ করিল গমন । সেই পথে চলিলা প্রভূ দেখি বৈষ্ণবগণ ॥ ধাহ। যায় উঠে 

ৃ লোক হরিধ্বনি করি । দেখিয়! আনন্ন ঝড় পাইল! গৌরহুরি ॥ ১৬৭ কী 

| আলালনাথ অসি কৃষ্ণদ।স পাঠাইগা। নিত্যানদ্দ আদি নিজ গণে | 
[৬ ॥ ১৬৮॥ গ্রড়ুর আগমন শুনি নিত্যানপ্দ রায়। উঠিগ্রা | 

চলিল| আনন্দ দেহে না আমায় ॥ জগদানন্দ দ।মোদর পণ্ডিত যুকুদ্দ।, 

ন।চিযা চলিল! দেহে না ধরে আনন্দ ॥ গোঁপীন।থ|চারধ্য চলে আন-' 
ন্দিত হে)! । গ্রভূরে মিলিল! সবে পথে লাগ পাঞা ॥ ১৬৯ ॥ গ্ুড়ূ। 

তখন মহ প্রভু তাহাকে আসিতে অজ্ঞ! দিয়। আনন্দচিত্তে নীলা- 
চলে গমন করিলেন। মহাপ্রভু পূর্বেব যে পথে গমন করিয়াছিলেগ, 
সেই পথে বৈষ্ণবগণকে দেখিতে দেখিতে অ।সিতে লাগিলেন, যে শ্ছামে 

গমন করেন, গেই স্থানেই লে।কমকল হরিধ্বনি করিতে লাগিল, 

দেখিয়। গৌরহরি অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ৪ 
তখন মহা গ্রভু আল।লন।থে অ।পিয়। নিত্য।নন্গ প্রন্ভৃতি দিজগণকে 

| আনয়ন করিধার নিমিত্ত কৃষ্ধদাসকে প্রেরণ করিলেন ॥. ১৬৮ ॥ 
|. প্রন্থুর আগমনবার্তা শরবণমাত্র নিত্যানপ্ প্রভুর শরীরে আনন্দ লম্বরণ 
| হয় না, অমনি তিনি উঠিয়া চলিলেন | ততপরে জগদা নন্দ, দ!মোদর 
ৃ পণ্ডিত ও মুকুণ্দ ইই।দের দেছে অ।নম্দপরিপূর্ণ হওয়ায় নৃত্য করিতে 

ূ করিতে চলিতে লাগিলেন। তাহার পর গেপীনাখাচারধ্য আমদ্দে গম 

| করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, পথে দর্শন পাই সকলে মহাগরসুর লহিত 

মিলিত হইলেন ॥ ১৬৯.॥ ” 

| মহাপ্রভু লকলকে প্রেমাধেশে অ]লিগন করিলে সাহার সকল, 

এ রিটন এরি 9 
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্প্এ 

প্রেম।বেশে মব। কৈল আলিঙ্গন । গ্রেমাবেশে সবে করে আনন্দ, 
ক্রন্দন ॥ সাং্ধমভৌমনট্াচারধ্য আনন্দে চলিল|। সমুদ্রের তীরে আগি 
গ্রভুরে মিলিলা ॥ ১৭০ ॥ সার্দ্দভোৌঁম মহ।গ্রভুর পড়িলা চরণে । গ্রভ 
তারে উঠাইঞ| কৈল আলিঙগনে ॥ প্রেনাবেশে সার্ধাভৌম করেন 

] জন্দনে। সব! সঙ্গে অ।ইলা প্রভু ঈশ্বর দর্শনে ॥ জগল্।থ দেখি প্রভুর 
গ্রেমাবেশ হৈল। কম্প স্বেদ পুলকাশ্রঙ্য শগীর ভাগিল ॥ ১৭১ ॥ চা 

নুজ শীত কৈল প্রেমাবিউ হঞা। গাগুপাল সব আইলা প্রসাদ মাল! 
লঞ1 ॥ মাল! গ্রপাদ পাঁঞা তবে প্রভূ স্থির হৈল1। জগ্ম্নাথের লেবক 

| গব আনন্দে গিলিল! ॥ কাশীমশ্র আগি পড়িপ প্রডুর চরণে। মানা 
ৰ করি গ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে ॥ জগন্নাথের পড়িছ। আসি গ্রতুরে 

শি পপি পি - পিসী পপ বসি এ আত ৩৯ 4 ও পপ পাট পপ ০০৯ সস পা কপ ৭) শপ - সপ 

| প্রেমাবেশে রোদন কদিতে লাগিলেন। তংপরে সর্বভৌমভট্র।চা র্ | 
| গাদন্দে গমন করিয়! সমূদের তীরে গিয়। মহাঞভুর লঙ্গে মিলিত হই- 

| লেন ॥ ১৭০ ॥ 
|. সার্বভৌম মহীগ্রভুর চরণে পতিভ হইলে মহু!প্রভুতহ।কে উঠ]- 
হ্যা আলিঙ্গন করিলেন, প্রেমাবেশে সা ববভৌম রে।দন করিতে লাগি- 

লাগিলেন। অনন্তর মহ! প্রত্ত মকলের সঙ্গে জগম।থ দর্শনে আগমন 
করিলেন, জগমাথ দেখিয়। মহাগ্র ডুর গ্রেমাবেশ হৃই ল, তাহ।ছে ভীহার 

|] শরীরে কম্প, স্বেদ ও পুপক উপস্থিত হইল এবং অশ্রঃজলে শরীর 
ভ।মিতে লাগিল ॥ ১৭১। 

| মহা শ্রভু প্রেম।বিষ্ট হইয়! নহু ক্ষণ রে গীত করিতেছিলেন), 
প্রধান গ্রাধান পা।গণ প্রমাদ মাল। লইয়া অ। পিল, প্রণা?দ মালা 

1 শাইয়। মহা প্রত স্থির হইলেন, এই মখয়ে জগম।থের সেক সকল্ল 
মহাপ্রভুর সহিত আগসিয়। জানন্দে মিলিত হইলেন। অনন্তর ক।শমিশ্ 
পিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন, প্রভু ভাহাকে গান্য করিয়া 

ৃ ৫ ৮ রি পাপী সপ জপ আজ. 

8১০ চতপচরিতাত। [মধ্য । ৯ পরিচ্ছেদ।, 
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নু রী রর রা 

গধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ | ] : শ্ীচৈতন্যচরিতামৃত। ৪১১ 

মিলিল।। প্রভূ লঞ। সার্বভৌম নিজ ঘর গেলা ॥ মোর ঘরে তিক্ষ! 

বলি নিমন্ত্রণ কৈল।। দিশ্য দিব্য মহাপ্রপাদ অনেক আনইলা ॥ ১৭২1 
মধ্যাহ করিয়া এতু নিজগণ লঞ্জা। সার্বভৌম ঘরে তিক্ষা করিল 
জ।সিঞ| ॥ ভিক্ষা! করাইঞে। তরে কর।ইল! শয়ন | আপনে মার্দাভৌম 

করে পাদলম্বাহুন ॥ গ্রড়ু তরে গাঠাইলা ভোজন করিতে । গেই রাত্রি 

ভর ঘরে রহিল। তার প্রীতে ॥ সার্দিভৌম সঙ্গে আর লঞঃ| নিজগণ। 
তীর্ঘঘাত্রা কথ| কছি কৈলা জাগরণ ॥ ১৭৩1 প্রড়ু কহে এত্ত তীর্ঘ কৈল 
পর্যটন | তে।ম। মম বৈষ্ল ন। দেখিপ এক জন ॥ এক রামানন্দ রায় 

নু সখ দিপ | ভটু কহে এই লাগি মিপিতে কছিল ॥ ১৭৪ ॥ তীর্ঘঘত্রা- 

নিশি সস পোপ পপ পপ পা পা পাশপাশি শিস শিস্টিস্পি 

আপিঙ্গন করিলেন। তহপরে জগন্নাথের পরিছ! অর্থাং প্রধান পাতা 
জাসিয়। গ্রভৃর সহিত গিলিত হইলেন। তাছ।র পর মিভৌম আমার 

গৃহে ভিক্ষ! করাতে হইবে বলিয়! মহগ্রভুকে নিমন্ত্রণ করত গিজগূছে 
| গমনপুর্িক প্রচুর গরিম।ণে উত্তম উত্তম মহাপ্রঘাদ আনয়ন করাই- 
পেন ॥ ১৭২ ॥ | 

অনন্তর মহ।প্রভভু মাধ্য।হ্িক করিয়া নিজগণ সমভিব্যাহ|রে সার্ব- 

ভৌমের গৃচছ অ।পিয়া ভিক্ষা! করিলেন । তৎপরে সার্বঞ্জৌম মহ।প্রভুকে 
ভিক্ষা! করাইয়া শযুন করাইলেন এবং আপনি গ্রডুর পদণশ্বছন করিতে 

লাগিলেন । অনন্তর মহাপ্রভু উহাকে ভে(জন করিতে প্রেরণ করিলেন 

এবং সেই রাত্রি তাহার প্রণয়ে তাহার. গুছে অবস্থিতি করিয়া সার্বভৌম 
ও নিজগণ লঙ্গে তীর্ঘযাত্রার কথ। কছিয়। জ!গরণ করিলেন ॥ ১৭৩ ॥ 

প্রভূ কছিলেন, আমি এত তীর্থ পর্য।টণ করিলাম, কিন্তু আপনর 

সমান বৈধ একজানকেও দেখি নাই, কেবল এক রামনল্দরাঘ আমাকে 

বহুতর সুখ প্রদান করিয়াছে, এইকথা শুনিয়। ভট্ট ।চ।ধ্য কহিলেন, আমি 

৬ এ নর 

এ সপ পপি রা 

আপস _-েপ্পাা পাপী 

গু 
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পে পাপ পিক 

কথা এই হৈল মমাপন। সঙেক্ষপে কহিল নিস্ত।র না যায় বর্ণন.॥ ১৭৫ | 

অনন্ত চৈতন্যকথ। কছিতে না জানি । লোভে লক্জা খঞ1 তার করি 

টানাটানি,॥ ১৭৬ ॥ প্রভুর তীর্থয।ত্র/-কথা শুনে যেই জন। চৈতন্য ৰ 

চরণে পায় গাড়প্রেম ধন ॥ চৈতন্যচরিত্র শুন শ্রাদ্ধ! ভক্তি করি। মাৎসর্য্য 

ছাড়িয়া মুখে বল হন্ধি হরি ॥১৭৭॥ এই কলিকালে আর নাহি অন্যধর্ম্। 

বৈষব বৈষণবশান্ত্র এই কহে মন্্র॥ চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীর 

প্রকাশ করিতে নারি স্পর্শি রছি তীর ॥ চৈতনাচরিত্র শ্রদ্ধায় শুনে যেই. 

জন। যতেক বিচারে তত গায় মহা।ধন ॥১৭৮ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার 

__._________ ২ লর্ল্া 

এই জন্যই তাহার সঙ্গে মিপিত হইতে কহিয়া ছিলাম ॥ ১৭৪ ॥ 

অনন্তর (গ্রন্থকর্ত। কহিলেন) তীর্ঘযাত্রার কথা সমাঁগন হইল, 

সঙ্্ষেপে বর্ণন করিলাগ বিস্তার করিয়। বর্ণন করিতে আমার সাঠ্য 

নাই ॥ ১৭৫ ॥ রর | | 

চৈততন্যকথার আন্ত নাই, আমি কিছু বলিতে জাগি না, তথাপি 

নির্লজ্জ হইয়া লোঁতে চৈতন্যকথা লইয়। টানাটানি করিতেছি ॥ ১৭৬ ॥ 

মঙগা প্রভুর তীর্ঘযাত্রার কথা যে ব্যক্তি শ্রাবণ কারে, চৈততনাচরণার- 

বিনে তাছার গাঢ়তর প্রেমধন ল।ভ হয়, অতএব হে ভক্তগণ! শ্রদ্ধ! 

ভক্তি করিয়া! এই চৈতমাচরিত।মবত শ্রবণ করুন, মাৎসর্ধ্য ত্যাগ করিয়া 

মুখে হরি হরি বলিতে থাকুন ॥ ১৭৭ ॥ 

এই কলিক।লে আর তন্য ধর্ম নাই, বৈষষ ও বৈষ্ঞবশ স্তর এই তা৫- 

পর্ধ্য চি! প।কেন, চৈতন্যক্ট্রের লীলা আগাধ ও গম্ভীর, শ্রষেশ 

করিতে পারি না) কেবল ক্পর্শ করিয়া তীরে অবস্থিতি করিতেছি। 

|. ঠতনাচরিতাস্বততকে শ্রদ্ধ| করিয়া যত বিচার করা যায় তত্তই মহাধন। 

[লাভ হইয়। থাকে ॥ ১৭৮। . 



পপ সসকপিট --পটতিেলী ০০৯০. ৯০০ ১৩-০১কা এ, ক ওরা 

॥ 

দিছে 

মধ্য | ৯ পরিচ্ছেদ। ] শ্রীচৈতন্যচরিতাযুত। ৪১৩ 

পোস্ট কন পপ সা 

অ।শ | চৈতনাচরিতা মৃত কছে কৃষ্ধদাপ ॥ ১৭৯ ॥ 

| % ॥ ইতি শ্রীচেতন্যচরিতামুতে মধ্যখণ্ড দক্ষিণদেশতীর্ঘ মণং 

নাম নষমঃ পরিচ্ছেদ? ॥% 0৯ ॥ 
চারি. 

॥* 1 ইতি মধামে নবমঃ পরিচ্ছেদ: ॥*% ॥ 
শসা শশী ও লাস্পিশিস্ শী শি সি শীল সপ শা িািশিপপিশী শি ক্িশপী শপ ৩ পাপী তি 

স্রীরূপ ও রঘুন!থ ইহাদের পাদপন্মে অ।শ| করিয়। কৃষদ।স ত্য | 
চরিতাম্বত কহিতেছে ॥ ১৭৯ ॥ 

॥ % ॥ ইতি শ্রীচেতন্যচরিতাম্বতে মধ্যখণ্ডে জ্রীরামনারায়ণ বিদ্য।- 

রতুকৃত চৈতন্যচরি তাঁষুতটিপ্লনিতে দক্ষিণদেশীঘ তীর্ঘভ্রমণ নামক নবগ. 

পরিচ্ছেদ ॥ % ॥ 



স্পা পপস্পিস্পা পাশপাশি দি 

শ্রীচৈতন্যচরিতাস্বত। 
মধ্যলীলা। 
শশী ড ও ৩ পপি 

দশম পরিচ্ছেদ | 

তং বন্দে গৌরজলদং ্বগ্য যে। দর্শনামৃতৈ2। 

. বিচ্ছেদাবগ্রহয়।নগুক্তশস্যন্যজীবয়ৎ | ১0 

জয় জয় ভ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্ৈতচক্্র জয় গৌরতক্ত- 
| নুম্দ ॥ ২॥ পূর্বের যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে । প্রতাপরদ্র রাজা তবে 
বোলাইলা সার্বভৌমে ॥ বগিতে আমন দিল করি নমস্করে। মহা, 
প্রভুর বার্ড তবে  পুছিল ত হারে ॥ ৩॥ শুনিল তোমার ঘরে এক 
পস্পাপশা পিপাসা 

তং বনে ডি তং দা টিটি অহং বন্দে । যঃ শ্বসা আখানঃ নিন 
| দর্শনানোৰ অযৃতানি তৈঃ করটণৈ: | বিচ্ছেদ এব অবগ্রহঃ অনাতৃষ্টিন্থেন মানভক্তশসা|নি 

অলীবয়ৎ জীবিতবনিতার্থঃ। গৌরগস্া অলদরূপকেণ চ ভর্তানাং শসা রূুপকেণ চ তদেক- 

জীবমিতি সৃচিতং ॥ ১ ॥ 

স্পা পাপী পাতিল তি ০7 শীত, স্পা পোপ 

সন 
শপ 

যিশি আপনার দর্শনরূপ অমুত অর্থ।ৎ জলদ্বার] বিচ্ছেদরূপ অধগ্রাহ 

(অন।বৃষ্টি) বশতঃ ভক্তর্ূপ শদ্যঘকপকে জীবিত করিলেন, গেই 
গৌরমেঘকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥ 

2 জ্রীচৈতন্যের জয় হউক, শ্রীনিত্যানল্দচন্দরের জয় হউক এবং গ্্রী- 

অদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দের জয় হউক ॥২॥ 
পুর্বে যখন মহ গ্রভু দক্ষিণদশে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় 

রাজা প্রতাপরুদ্র লার্বভৌমকে আহ্বান করেন, তিনি আগমন করিলে 
উহাকে বলিতে আনন দিয়! নমস্ক!র করত মহাপ্রভুর বৃত্ত জি্ঞ|স! 

কিয় কহিলেন ॥ ৩॥ 
ভট্টাচার্য্য! গুনিলাম গৌড়দেশ হইতে একজন কুপালু মহাশ্প 

রি 
রঃ 

শস্প্পপপ্ পয পাপা পপা্পাসপাপ পা ২ পিপাশাশশীাশাশী শী শীট শশী শশা শী শীশীপ্পপ্পীসাপীীশিশীশাশাািশিিস তি 



মধ্য। ১০ পরিচ্ছেদ |] শ্ীচৈতন্যচরিতাস্থত। ৪১৫ 

যারা রিয়ার রেরররি কার রানি ররর রা রতি তেরা 
মহাশয়। গৌড় হৈতে আইল তিনে! মহাক্কপাময় ॥ তোমারে বহু 

কূপ। কৈল। কহে সর্বজন । কৃপা করি করাহু মোরে তাহার দর্শন ॥ ৪ ॥ 

তট্ট কছে যেশুনিলে মেই মত্য হয়। তীহ।র দর্শন তোম|র ঘটন না 
| হয় ॥ বিরন্ত সন্গ্য।সী [তিঁহে! রহয়ে নির্জনে । স্বপ্েহ না করে তিহে! 

র।জ-দরশনে ॥ তথাপি প্রকারে তোমায় করাইতাম দর্শন। সম্প্রতি 

করিল। তিহে দক্ষিণ গমন ॥ ৫ ॥ র।জা কহে জগম।থ ছ।ড়ি কেন গেলা । 

টু কহে মহান্তের এই এক লীলা ॥ তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্ঘ 

ভ্রমণ । মেই ছলে নিস্ত।রয়ে মাংস।রিক জন ॥ ৬॥ 

তথ।হি জীমফ্ঠাগবতে ১ স্বন্ধে ১৩ অধ্যায়ে” শ্লোকে 

০ » * ৬ শীীশীশিপপীটিিতা শািতাশীিশি ি শী টি শীীপিশািটি 

বাক্তি তে।মার গৃহে অ।গমন করিয়ছেন, সকল লোকে বলিতেছে, 
তিনি তোম।কে কৃপা করিয়াছেন । য।হ] হউক, কৃপ। করিয়া আমাকে 

তাহার দর্শন করাও ॥ ৪ ॥ 
ভট্টাচার্য্য কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা গুনিয়াছেন, তাহা 

সত্য, কিন্তু আপনার মন্বন্ধে ত।হার দর্শন ঘটিব।র নহে, যদ্দিচ তিনি 
বিরক্ত দক্না সী, নির্জন স্থানে অনস্থিতি করেন, স্বপ্েও কখন রাজদর্শন 

করেন না, তথাপি অ!পনাকে প্রকারান্তরে দর্শন কর়াইতে পারিতাম, 

কিন্ত তিনি সম্প্রতি এস্থ/ন হইতে দাক্ষণদেতে গমন করিয়াছেন ॥ ৫ | 

রাজ! কহিলেন, তিনি জগন্নাথ ছাড়িয়া! কেন গেলেন, ভট্টাচার্য্য 

কহিলেন, মহ।ন্ ব্যক্তিদিগের এই এক লীলা হয় যে, তাছার! তীর্থ 

পথিত্র করিব।র নিমিত্ত তীর্থ ভ্রমণ করেন, মেই ছলে সাংসারিক লোক 
ঘকলকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন ॥ ৬॥ 
 শ্রিই ব্রিষয়ের প্রমাণ শ্রীমন্তাগবতের গ্রথমন্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে 

৮১ [৫৩] 



| 8১৬ | শ্বীচৈতগ্বচরিতাম্বত। [ মধ্য । ১০ পরিচ্ছেদ। 

বিছুরং প্রত্তি ভ্রীযুধিতিরবাক্যং যথা 
_ভবদ্ধিধ। ভাগবত স্ীর্থীভূতাঃ স্বয়ং পরতো । 

_ তীর্ীকুর্বস্তি তীর্থানি স্বাস্তঃস্থেন গদাতৃতা ॥ ইতি ॥ ৭ | 
বৈধবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল। তিঁহো জীব নহে হয় শ্বতন্ 

ঈশ্বর ॥ রাজ কহে তারে তুমি যাইতে কেন দিলে। পায়ে পড়ি যত 
; করি কেনে না রাখিলে ॥৮॥ ভট্টাচার্য কহে তিঁহে ঈশ্বর স্বতন্্। 

সাক্ষ।ৎ কৃষ্ণ তিহো। নহে গরতন্ত্র॥ তথ।পি রাখিতে তরে বহু যত 
কৈল। ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছ। রাখিতে ন।রিল |৯॥ রা কহে ভট্ট 

গাঁবার্থদীপিকায়াং ॥১। ১৩।৮। ভবত1ঞ্চ তীর্থাটনং ন স্বার্থং কিন্তু তীর্ান্রহার্ 
মিত্যাহ ভবদ্ধিধা ইতি। মলিনজনসম্পর্কেণ তীর্থ।নি মলিনানি সন্ভি, সন্তঃ পুনস্তীর্থীতুর্বন্তি। 

: | স্বাস্তং মনঃ তত্রস্থেন শ্বস্যাস্তঃহ্বিতেন বা ইতি ॥ ৭॥ 
পপ সপ পাপ 

৮ শ্লোকে বিছুরের প্রতি আ্রীযুধিতিরলাক্য যখা-_ | | 

হে প্রভো! ভবাদৃশ ভগবস্তক্ত স্বয়ং তীর্ঘস্বরূপ, আপনাদের তীর্থ 
পর্যটনে কৌন স্বার্থ দেখ। যায় না, কিন্তু তীর্থ নকলেরই ভাগ্য বলিতে 
হইবে, কারণ যে দকল তীর্ঘ মলিনজনের সম্পর্কে অতীর্থ হয়, তৎসমু- 
দায় অস্তরস্থ-গদাধীরি-ভগবানের দ্বার পবিত্র হইয়। সি তীর্থ 
হয় ॥ ৭ 

বৈষ্বেয় এই স্বত।ব নিশ্চল হয়, বৈষ্ণব জীব নহেন, তিনি স্বতন্ত্র 
ঈশ্বর। রাজ! কহিলেন, আপনি কেন ভ।হাকে যাইতে দিলেন? চরণে 
পতিত হুইয়। যত্পহকারে রাখিলেন না কেন ?॥ ৮॥ 
ভট্টাচার্য্য কছিলেন, যদিচ ভিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ও পর- 

তন্ত্র তহেন, তথাপি তাহাঁকে রাখিতে অনেক যত্ব করিয়াছিলাম, ঈশরের 
| ইচ্ছা কৌ নক্রমে রাখিতে পারিলাম না ॥ ৯। 

রাজা কহিলেন, ভ্টাচারধ্য ! আপনি বিজ্ঞশিরোমণ্, আপনি যখন 
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পরি নেটিরজীনরানের রর কারের রিলি ররর 2 
ৰ ভূমি বিজ্ঞশিরোমণি। তুমি.তীরে কৃষ্ণ, কহ তাতে*লত্য মানি॥ পুঁজ- 
' রপি ইহ। তার হবে অ!গমন। একবার দেখি করি সফল নয়ন & ১৯৪ 

ভট্টাচার্য্য কহে তিহো' আমিব অল্লকালে। রছিতে তায়ে এক স্থান 

| চাহিয়ে বিরলে ॥ ঠাকুরের নিকট হবে হইব নির্জনে। এঁছে নির্ণর 
“করি দেহ এক স্থ/ন॥ ১১ ॥ রাজ] কছে এছে কাশীমিশ্রের সদন। 
ঠকুরের নিকট হয় পরম নির্জন ॥ এত কহি রাজা রহে উৎকপগ্ঠিত 
হৈঞা। ট্টাচার্ধ্য কাশীমিশ্রে কহিল সব গ্িঞ|]॥ ১২॥ কাশীমিশ্র 
কহে অমি বড় ভাগ্যবন্। মের ঘরে গএভুপাদের হবে অবস্থ।ন ॥ 

এই মত পুরুষেভমন।সী যত জন। এরভুরে মিলিতে সবার উৎ- 
কণ্ঠিত মন ॥ সব লোকের উৎক%1 যবে অত্যন্ত বাটিলা। মহা গ্রভূ 
১ 

৷ ডাহাকে কৃষ্ণ কহিতেছেন, তখন আমিও ত।হাতেও সত্য করিয়া মানি- 
লাম, পুনর্ধবর তিনি এম্থ।নে আগমন করিলে, আমি একবার দর্শন 

করিয়। নয়ন সফল করিব ॥ ১০ ॥ 

ভট্টাচ।র্ষয কহিলেন, ঠিনি শল্পক।লের মধ্যে আগমন করিবেন, তাঁহার 

থ।কিবার জন্য একটী নির্ন স্থান আবশ্যক, কিন্ত এ স্থান জগন্নাথ-. 

দেবের নিকট নির্জন হইবে, এই মত এক স্থান নিশ্চয় করিয়! দিউন॥১১ 

রাজা কহিলেন, এরূপ স্থান ক।শীমিশ্বের গৃহ হইবে, উহ! ঠাঁকু- 
রের নিকট ও পরম নির্জন স্থান। এই বলিম। রাজা উৎকিতত হইয়া 
রছিলেন, এ দিকে ভট।চার্ধা গিয়। ক।শীমিশ্রকে সমুদয় বিষয় অবগণ্ত 

কর।ইলেন ॥ ১২ ॥ 

_ কাশীমিশ্র কহিলেন, আ।মি বড় ভাগ্যবান, যে হেতু আমার লি 
| প্রভূপাদ অবস্থিতি করিবেন। এই মত পুরুষোত্তমে যত ব্যক্তি আছে, 
| প্রস্থুর সঙ্গে মিলিত হইতে কলের মন উক্ত হইল। যখন লোক 

. ০ 

% রর 

পাপী ীশীশীশি শাল 
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দৃদি। হতে তব আইল| ॥ ১০ ॥ শুনি আনন্দিত; হৈল সব|কার 
মূন স্বে /য়েলি, সার্াভৌমে কৈল নিবেদন ॥ প্রভু মহ অ।ম। 

| সবার করাহ (মিলন। তে।মার প্রণাদে প|ই চৈতনাচরণ ॥ ১৪ ॥ 
তষ্াচার্ধ্য কহে কপি কাপীমিশ্রঘরে | গুভু যাইবেন উহ। সিলাইব 
মবারে ॥ ১৫॥ আর দিন মহাগরভু ভট্টাচ্ধ্য মঙ্গে।' জগম!থ জি 
কৈল মহারগে ॥ মহাপ্রগাদ দিয়! তাহ! মিলিল| সেবকগণ | মা. 
গুভু সঝাকারে কৈল আঁলিগন ॥ ১৬॥ দর্শন করি মহ!প্রভূ চলিলা 

| বাহিরে। ভ্াচর্ধ্য নিল তারে কাশীমিশ্রথরে ॥ কাশীমিশ্র পড়িল। 
ূ এ প্রভুর চরণে। গৃহগহিত আন্ম। তারে টৈল নিবেদনে | ১৭ ॥ 

হইতে আগমন করিলেন ॥ ১৪। 
মহাপ্রভুর আগমন শুনিয়। ঘকলের মন আনন্দিত হঈল এবং সকলে 

| মার্বভৌমকে নিবেদন করিলেন। ভটচা্্য ! এভুর মহিত আমাদের 
| মিলন করিয়। দিউন, আপন।র প্রপাদে যেন আগা চৈতন্মের চরণার 
| বিন্দ গাণ্ত হই॥ ১৪ ॥ 

ভষ্াচার্ধ্য কহিলেন, ক।শীমিশ্রের গৃহে কল্য মহাগ্রভূ অ!গমন 
| করিবেন, প্রভুর মহিত তে!ম|দের সেই স্থানে মিলন করাইব ॥ ১৫॥ 
আর এক দিন ভট।চধ্যের মগ্গে মহাপ্রভু পরম কৌতুগলে জগন্নাথ 

দর্শন করিলেন, মেবকমকল মহাপ্রণ।দ দিয়া গ্রভূর সঞ্ধে মিলিত হইলে 

| নকলের উৎকহ। অতিশয় বৃদ্ধি হইল, তখনই মহ! প্রত 

শহাগ্রডু মকলকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৬ ॥ 

মহাএতু দর্শন করিয়। বাছিরে আগমন করিলে, ভট্টাচার্য ও1হাকে 
কাশীমিত্রের গৃহে লইয়। গেলেন, তখন কাশীমিশ আ।সিয়। মহাপ্রভুর 
চুরণে পতিত হইলেন এবং ত্রীহাকে গৃহের মহিত আঁজ্মপমর্প। করি- 
লেন ॥ ১৭ ॥ ২ খ 

| রঃ 

বি 

| 

ন | ২ 

+ 



পপ 
সে 

মধ্য। ১০ পরিচ্ছেদ ।] আ্ীচৈতন্যচরিতা সত । ৪১৯ 

পপ পাপ 

প্রস্থ চতুর্ভুজ মুর্তি তারে দেখাইল। আত্মসাৎ করি তারে আলিগন 

কৈল ॥ তবে মহাপ্রভু তাহ। বগিলা আসনে । চৌদিকে বসিলা নিত্যা- 4 

নন্ন।দি ভক্তগণে ॥ সখী হৈল! গ্রভু দেখি বাসার সংস্থান। যেই বাসা | 

হয় গ্রভুর সর্দি মগাধান ॥ ১৮॥ সার্নিভৌমু কহে প্রভু তোমার যোগ্য | 

বাস! |. তুমি অঙ্গীকার কর এই সিশ্রেৰ আশা ॥ ১৯॥ গ্রভু কহে এই 

দেহ তোম। সস।কার। যেই তুমি কহ সেই মন্মত অ।মার ॥ তবে গার্ব্ব- 

ভৌম গ্রভুর দক্ষিণ গার্থে বগি। মিলাইতে লাগিল মব পুরুষে ত্তম- 

বগি ॥ এই দব লোক প্রভূ বৈসে নীলাচলে। উতৎকণ্ি ত হঞ| আছে 

তো।স। মিলিবারে ॥ ভূত চ। তক ধৈছে মেঘে হ।হ।কার। তৈছে এই সব 
শী শশী টি 

রি ০০০০ 

তনন্তর মহাপ্রভু তাহাকে চতুভূর্জ মুর্তি দর্শন করাইয়া আবমল ৎ। 

করত আপিঙ্গন করিলেন। তৎপরে মহ গ্রভু তীহার দত্ত আনমনে উপ- 

বেশন করিলেন, নিত্যানন্দ গ্রন্থ ভক্তগণ মহ। প্রভুর চতুর্দিকে উপবিষ্ট 

হইলেন। যহ।তে সমুদয় কয সমাধান হয় এরূপ বাল।র সংস্থান 

দেখিয়। মহা গ্রভু সম্তন্ট হইলেন ॥ ১৮ ॥ 
সার্দভৌম কহিলেন, গ্রভে। ! এই বাঁপা আপনার দির মিশ্রের 

অভিপাধ এই যে ইহ। আপনি অঙ্গীকার করুন ॥ ১৯।॥ 
গ্রভু কছিলেন, আমার যে দেহ ইহ।তে তেমাদের সকলের 'আঅধি- 

কার আছে, আপনারা যাহা কহিবেন তাহাতেই আগি মন্মন্ত আস্ছি। 

্ঞখন মার্ভৌম গুভুর দক্ষিণ পার্থ উপবেশন করিয়। পুরুষোত্তমবলি 

গকলকে মহাগ্রভুর সঙ্গে মিপিত করাইতে লাশিলেন। মহা প্রড়ুকে 

কছিলেন, গ্রভে|! এই কল লোক নীগ!চলে অবস্থিতঠি করে, আপ-, 

ন।র মহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত ইহ।র|,অতিখয উৎকঠিত হুইয়াঙ্ছ। 
যেমন ভূষিত চাতক পঙ্গী মেঘের প্রতি দৃপ্টিপাত করিয়া হ।€!কার করে, 
তন্রপ এই দকল ভক্ত আপনর নিমিত্ত ব্য।কুল হইয়।ছে, আপনি ইহ।- 



শ্রীচৈতনাচরিতাস্থত। [মধ্য । ১* পরিচ্ছেদ। 8২, 

সবাকর অঙ্গীকার ॥ ২০ ॥ জগন্নাথ মেবক এই নাম জনার্দন | অনবসরে 
_করে প্রভুর প্রীঅঙ্গ সেবন 1২১ ॥ কৃষ্ণদা নাম এই শর্ণবেত্রধারী। 
শিথিমাহাতী এই লিখন-অধিকারী ॥ গ্রছ্যন্ষমিশ্র ইই বৈষ্ণব প্রধান। 
জগম্ন।থ মহ!সু।অ।র ইই দা নাম ॥২২॥ যুরারিমাহাতী শিখিমাহাতীর 
ত্বাই। তোমার চরণ বিনু অন্য গতি নাই ॥ চন্দনেশ্বর পিংহেশ্বর.মুরারি 
ব্রাহ্মণ । বিষুদাপ ইহ ধ্যায় তোমার চরণ ॥ প্রহ্ররাজ মহাপ।ত্র ইই; 

মহামতি । পরমানন্দ মহাপাত্র ইইর সংহতি ॥২৩। এই নব বৈষ্ণব এই 
ক্ষেত্রের ভূষণ । একা স্তভবে ভজে মবে তোমার চরণ ॥ তবে সবে 

০ পপি 

দিগকে অঙ্গীকার করুন ॥ ২০ ॥ 
গ্রভে।! ইনি জগন্স(থের গেবক, ইহার নাম জনার্দন, ইনি জগ- 

ন্নঈথের অনবগর কলে ( শয়ন।দি-সময়ে ) শ্রীঅঙ্গ সেবা করেন ॥ ২১॥ 
 ইই!র নাম কৃষ্ণণাম, ইনি জগন্[[থদেবের গ্রে স্বর্ণবেত্রধারণ করিয়া 
থ|কেন। ইহার নাম শিখিমাহাঁতী ইনি লিখন বিষয়ে প্রধান বৈষ্ণব, ইই(র 
ন।ম জগম্ন।থদান ইনি জগন্!থদেবের &% পাচক ॥ ২২॥ 
ইনি শিখিমাছ।তীর ভাই, ইহা।র ন।ম মুরারিম।হ!তী, অ।পনার চরণ 

ব্যতিরেকে ইই।র অন্য আশ্রয় নাই, অপর এই চন্দনেশ্বর, পিংহেশ্বর, 

মুরারি ব্রাঙ্ষাণ ও বিষুদ।দ ইহারা ঘকল আপনকার চরণারবিন্দ ধ্যান 
করেন।ভ্র আর এই গ্রহররাজ মহাপাত্র ইনি মহাবুদ্ধিম।ন্, ইহার সঙ্গে 

পরখানক্র মহাপাত্র অ।গমন করিয়ছেন ॥ ২৩ ॥ 
প্র-ত। ! এই সকল বৈষ্ণব ক্ষেত্রের ভূষণ, ইহার! একাস্তভাঙে 

জআপয1৭ চর||পাবন্দ ভঙ্গন। করেন। ভট্টাচার্য এইরূপ পরিচয় দিলে 

গকলে গিয়া মহা প্রভুর চরণে দণ্ডের ন্যাম পঠিত হইলেন, তখন মহা- 
এভু মকলকে আলিঙ্গন করিয়। তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার করি- | 
552 

৯ সৌয়ার পাচক। ইহ! উড়িয়া ভাঁষ!। 

- 



্ নী 
মধ্য। ১* পরিচ্ছেদ ] উচেতনযগরিতাত। ৪২২ 

পরনে পড়ে দণ্ডনৎ হঞ1 1 সব। অধলিঙ্গেন প্রভু প্রসাদ করিঞ। ॥ ২৪. ॥ 

ছেনকালে আইল! ত/হ। ভবানন্দরায়। চারি পুজ্ে সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর 

পায় ॥ ২৫ ॥ সার্বভৌম কহে এই রায় ভবানন্দ। ইহার প্রথম পুত রায় 

রাদানন্দ ॥ তবেমহা গ্রভূ তারে কৈল আলিঙ্গন । স্তুতিকরি কহে রামানন্দ! 

বিবরণ ॥ ২৬ ॥ রামানন্দ হেন রত্ব যাহার তনয়। তাহার মছিম। লোকে 

কহিল না হয় ॥ সাক্ষাৎ পাণু তৃমি তোমার পত্বী ,কুস্তী। পঞ্চপাগুষ 

তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি ॥ ২৭ ॥ রায় কহে আমি শুদ্র বিষয়ী অধম। 

মোরে স্পর্শ তুমি এই ঈশ্বর লক্ষণ ॥ নিজণৃহ বিস্ত ভৃত্য পঞ্চপুভ্র ঘনে। 

আব সমর্পিলণ আসি তে।মর চরণে ॥ ২৮ ॥ এই বাণীনাথ রহিবে তোমার 

চরণে। যনে যেই আজ্ঞ। দেই করিবে মেনে ॥ আত্মীয় জ্ঞান করি 
১৯১০৭ জিন সপ পাপ্ািশিশী 

পাশ শীট তত শপপ্প্যারপসম্পপী এপ 
কাপ পাস 

লেন ॥ ২৪ ॥ 
'এমন সময়ে কথায় ভবানন্নরায় চারিটী পুভ্র সঙ্গে করিম আলিয়। 

মহ প্র র চরণে গিয়। পতিত হইলেন ॥ ১৫ ॥ 

সাকীভৌম কহিলেন, ইইর নাম ভবানন্দরাপ, ইহার জ্যেষ্ঠ পুজের 

নাম রামানন্দরায়। এই কণ| শুনিয়া তখন মহ প্রভূ তাহাকে অ।লিঙ্গন 

করত স্ততি করিয়া রাঁম।নন্দেগ বিবরণ কহিলেন ॥ ২৬॥ | 

রত্বন্বরূপ রামানন্দ হর সন্তান, লোকমধ্যে তাহার মছিম। বচন।- 

তীত, তুমি সাক্ষ।ৎ পাব, তোম।র পত্বীর নাম কুম্তী, তোমার বুদ্ধিমান্ 

পচটী সন্তান পঞ্চপাগ্ডব সদৃশ ॥ ২৭ ॥ : 

_ রায় কহিলেন, গ্রভো! আমি শূদ্রজাঁতি, বিষদী ও অধম, আপনি 

যেআমাকে স্পর্শ করিলেন ইহাই ঈশ্বরের চিহ্ন, অমি আপনার গৃহ, 

বিত্ত (ধন) তৃত্য এবং পঞ্চপুজ্রের লছিত আপনার চরণে আত্ম সমর্পণ 

ক্লরিলাম ॥ ২৮ ॥ 

এই বাণীনাথ আপনার চরণসমীপে অবস্থিত্ি করিবে, আ[পনকার 
সর 

আশি 

৷ 

শষ 



, | ৪২২ প্রীচৈতন্যচরিত।মৃত | )্ মধ্য। ১৩ পরিচ্ছেদ | 

1 সঙ্কোচ না করিবে । যেই মবে ইঠ্্ী তে।মার সেই আজ্ঞ| দিবে ॥ ২৯। 
] প্রভু কছে কিসঙ্কোচ নহুতুমিপর। জন্মে জন্মে ভূমি আমার সবংশে 

| কিন্কর॥ দিন পাঁচ সাত্ত ভিতরে আসিব রামানন্দ । তার সঙ্গে পুর্ণ হবে 
1 আমার আনন্দ ॥ ৩০ ॥ এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন। তাঁর পুক্র 

মধ 'শিক্সে ধরিল চরণ ॥ তবে মহাগ্রভূ তারে ঘরে পাঠ।ইল। ব।ণীনাঁথ 
পট্টনায়ক নিকটে রাখিল ॥ ৩১ ॥ ভট্টাচার্ধ্য ঘব লোকে বিদায় করিল। 
তবে প্রভু কালাকৃষ্ণদ।ম বোল।ইল ॥ প্রতু কহে ভট্ট শুন ইহ!র চরিত। 
দক্ষিণ গেলেন ইই আমার সহিত ॥ ভট্টম।রি হৈতে গেল। আমারে 

:০৮০০০০০০০৪ নিলি টিডিত টি সি বিটি 

যখন যে আঁজ্ঞ। হইবে এ তখন তাঁহ। সম্পন্ন করিয়! দিবে, ইহাকে 

আত্মীয় জ্ঞান করিবেন সঙ্কেটচ করিবেন না, আঁপন।র যখন যে ইচ্ছ। 
হইবে, তুখন ইহ!কে আআঙ্। করিবেন, এ তাহ! সম্পন্ন করিবে ২৯ ॥ 
“মহাপ্রভু কছিলেন সঙ্কে!চ কি, তূমি যখন গুতিজম্মে অ।মার মবংশে 

কিন্কর, তখন তুমি আমার পর নহু। পীচ সত দিনের মধ্যে রামানন্দ এ 

| স্থানে আগমন করিবে, তহ!র সঙ্গে আমর আনন্দ পরিপূর্ণ হইবে ॥৩০॥ 
মহ।প্রভু এই বলিয়া ত।হ!কে আলিগন এবং তাহ!র পুজ্রগণের 

মন্ত্রকে চরণধারণ করিলেন, তংপরে মহাপ্রভু তাঁহাকে বিদায় দিয়া 
'ধণীন।থ পট্রনায়ককে আপনার নিকটে রাখিলেন ॥ ৩১ ॥ 

অনন্তর ভট্টচার্ধ্য সকলকে বিদায় করিয়। দিলে তখন মহ।গ্রভু 
কালাকৃষ্দ।সকে ড।রাইয়! আনিয়। ভট্টরাচার্যযকে কছিলেন, ভট্টাচার্য্য ? 
ইহার চিত্র শ্রবণ করন, এ আমার সহিত দক্ষিণদেশ গয়ন করিয়া- 

ছিল, ভট্টমারি হইতে আমাকে পরিত্যাগ করিয়! যায়, ,আষি ইহাকে 
ল্ টি ০) 
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মধ্য। ১০ পরিচ্ছেদ ৮ ীচৈতনাচরিতসিত। | পর 

ছড়িঞা। ভট্টখারি হৈতে ইহ!য় আনিল উদ্ধারিঞ] ॥ তং আমি দ্য 

আনি করিল বিদায়। ধাহা উহা যাহ আমা সনে নাহি দায় ॥৩২] এত] 

শুনি কৃষ্ণদ।স কাদ্দিতে লাগিল । মধ্যাহ্ন কহিতে মহাপ্রভু উঠি ৫ লা: 

1 ৩৩ ॥ নিত্যু।নন্দ জগদানন্দ মুকুষণ্দ দমোদর। চারি জনে যুক্তি, তবে | 

করিল অন্তর ॥ গোঁড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন।' অ।ইকে কাঁইবু- 

ঘাঁই প্রভুর আগসন ॥ অতৈত শ্রীবাদ আদি যপ্ত ভক্তগণ | লবেই আলিখ" 

শুনি প্রভুর আগমন ॥ এই কৃষ্ণদালে দিব গোঁড়ে পাঠাইয়।। এত কি, 
তারে রাখিল আশ্বীপ করিএচ। ॥ ৩৪ ॥ আর দিন গ্রতু ঠাই কৈল নিবে- 

দন। আজ্ঞা দেহ গৌঁড়দেশ পাঠাই একজন ॥ তোমার দক্ষিগমম 

শুনি শচী আই। অদ্বৈতাদি বৈধব আছেন দুঃখ পা ॥ একজন: ঘাই, 
িরাডিরি771685765572 রিনি 
ভট্টমারি হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়!ছি, এক্ষণে বিদায় দিতেছি, 

যথেচ্ছ।রূপে গমন করুক, আমার মঙ্গে আর ইহার দায় নাই ॥৩২॥ 
এই কথ। শুনিয়া কৃষ্ণদান রোদন করিতে লাগিলেন,, মহাপ্রকু: 

মধ্যাহ্ন ( মধ্যাহৃকালীন ক্রিয়া) করিতে গমন করিলেন ॥ ৩৩ ॥ .. 

অনস্তর নিত্য নন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্ন ও ঘ|মোদর এই চারি জনে 

যুক্তি করিলেন যে, গৌড়দেশে একজন লোক প্রেরণ করা যাউক, 

সে যাইয়া আইকে মহাপ্রভুর আগমনসংব।দ গরদ।ন করিবে, অই্বৈত ও. 

গ্রীনিবাস প্রন্থৃতি যত ভক্তগণ আছেন, প্রভুর, আগমন শুনিয়া সরলেই: 
অ।গমন করিবেন। তছাদের সঙ্গে এই কৃষ্ণদ!দকে গোঁড়ে পাঠাইয়া। 

দিব, এই বলিয়। কৃষংদাসকে জাশ্বান দিরা র/খিলেন ॥ ৩৪ ॥ . 

অ।র এক দিন নিত্যানন্দ রস্ৃতি ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন. 

করিলেন, হে প্রভু! আজ্ঞা প্রদান করুন, *একজন লোক গোঁড়দেশে 

প্রেরণ ক্ি। আপনার দাঁক্ষণ গমন শুনিয়া শচী আই ও অছৈতাদি, 
বৈষবগণ ভুঃখিত হইয়া ইরিনাজেন একজন গিয়া তাহাদিগকে তত 

নু 

068]. 



৮ [মধ্য 3. ১৭ গে রা 

,কৃহে শুভ সমাচার । প্রভু কুহে কর দেই যে ইচ্ছা তোমার । ৩৫] 
| তবে দেই কষ্চণাসে গোঁড়ে পাঠাইল। বৈষঃব সবারে দিতে মহাপ্রলাদ- 
দিল ॥ ৩৬॥ তবে গোঁডুদেশ, আইলা কালাৃঞ্ধদাদ। নবদ্ধীপ গেলা, 
তে শচী আই পাশ ॥, মহ।প্রনাদ দিঞ। তরে কৈল নমক্ষ।র। দক্ষিণ 

ফে আইলা প্রভু কহে সম1চ।র.. ৩৭ ॥ শুনি আনন্দিত, ছৈল শচী- 
| দাতার মন। শ্রীনিষাঁন আদি আর যত ভক্তগণ॥ শুনিঞা লবার.. হৈল 
পরম উল্ভাম। অদবৈত-আচারধ্যগৃহে গেলা কৃষণদ|স ॥ .আগচার্ধে প্রমাধ. 
দিঞ। কৈল নমস্কার সম্যক্.কছিল মহাপ্রভুর মমাচার ॥ ৩৮ ॥ শুনিঞ| 
আার্যগোসাঞ্জি পরমানন্দ হেলা। প্রেমানেশে হুগ্কার বু নৃত্যগীত 

আপ শী ০০ পাশা পাশা পিতা ৩ 

,স্গীচায় প্রদান করুক, এই কথ। শুনিয়া মহাপ্র় কহিলেন, তোমা- 

পের্যাহ] ইচ্ছা তাহাই কর ॥ ৩৫.॥ . 

অনন্তর উহার প্রভুর আজ্ঞ। লইয়] কালাকৃষ্*দ।সকে, নী 
প্রেকণ. করিলেন, এবং বৈষ্ণবপকলকে দিবার জন্য তাহার সঙ্গে কিছু' 
মহছাপ্রমাদ (লিলেন 1 ৩৬। ্ 
- তগনস্তর কালাকৃষ্ণদ!স গৌঁড়দেশে অ।সিয়! নবদ্বীপে শচীমাতার 

নিকট আদিলেন এবং মহাপ্রস।দ দিয়! প্রণ।ম করত দক্ষিণ হইতে প্রভু 
 আ।লিয়াছেন, এই সংবাদ এদান কারলেন ॥ ৩৭.। | 
.. গরহরি দক্ষিণ হইতে আদিয়াছেন শুনিয়া শচীসাতায় মন আন-: 
শি, হইল এবং প্রীব।স প্রতি ঘণ্ত ভক্তগণ ছিলেন শুনিয়া তাহা- 
স্বাও পরম উল্লাসযুক্ত হইলেন, তাহার পর কৃষ্দ!স অপবৈতাঁচার্ষ্যের 
" গঁছে গমনপূর্ব্বক তাহাকে প্রসাদ দিয়া নমস্কার করত, মহাপ্রভুর সমা- 
্ার সম্যক্রূপে নিবেদন কগ্িলেন ॥ ৩৮ | | 
£. : আগারধ্যগে-্ামী মহ্/প্রভুর আগমনবার্তা অবণ ক্রি প্রেমাবেশে | 
্র করিতে করিতে বহৃক্ষণ নৃত্যগীত করিলেন।, হরি দরঠরুষের ৃ 
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মধ্য । ১০ পরিচ্ছেদ ।] বলের রিজার ৃ  

কৈলা। রা হৈলৈ পরম না বাদে হা 

মুর শিবানন্দ ॥ আচার্য রত্ব আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।, শালি] 

আর পণ্ডিত গদাধর ॥ জ্ীরামপঞ্ডিত অ।র পণ্ডিত দ।সে।দর|.. 8 

পণ্ডিত অ।র বিজয় শ্রীধর ॥ র/ঘবপণ্িত' অ।র আচার্যননান্।, করে: 

কছিব খর যত প্রভুর গণ ॥ শুনিয়া বার হ্লৈ পরমূ. উল্লাস । বে, 

মিলি আইলা প্রীঅদবৈতের পাশ ॥ ৩৯ ॥. আ।চার্ষ্যের কৈল সবে. চরণ 4 

বন্ধন। আ চার্ধ্যগোসাঞ্রি কৈল সব। আপিন ॥ ছুই তিন দিন আচার্য, 

মহোৎসব কৈল। নীলাচল যাইতে তবে যুক্তি দৃঢ় হৈল॥ সবে মিলি. ৃ 

নবদ্বীপে একত্র হইঞ।। নীশাদ্রি চলিব শচীলাতার আজ] লঞ্চ] ॥ ৪১৪ | 

প্রভুর সমাচ।র শুনি কুলীনগ্রামবাণী। সত্যরাজ র।মানন্দ মিলিলী] 

তাহ! অসি ॥ মুকুন্ন নরহরি রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে 1 আচার্ষের ঠঞ্জি। 

পরম আনন্দ জন্মিল। তৎপরে বান্ুদেবদত্ত, মুরারিওপ্ত, শিবানন্দ। ]. 

] আচার্য, বক্রেশ্বরপগ্ডিত, প্রীনিধি আচ।ধ্য, গদধরপগ্ডিত, শ্ীর|স-দ 

| পণ্ডিত, র।মোদ্রপণ্ডিত, বিজয়, শ্রীধর, রঘবগ্ডত, নন্দন. আচার্য | 

্রস্ৃতি, অ।র কত কছিব, মহাপ্রভুর যত গণ ছিলেন/ গুনিয়। লকলের 4 

পরম উল্লাম হইল, নকলে মিলিঘা স্রীমদ্বৈতেয নিকট আগমন.করি-] 

পেন ॥ ৩৯ ॥ ৮ 2 - 

_ অনস্তর সকলে আচার্ধ্ের চরণ বন্দন| করিলে অ।চ]ধ্য প্রত্যেককে, | 

অ[লিক্ন করিলেন এবং ছুই ভিন দিন আচার্য মহামহোৎসব- করিয়.]। 
নীলাচলে গমন করিতে এই যুক্তি দৃ় করিলেন যে,. দমলে... দিলিয! ্ 
নবন্থীপে একত্র হও শটীমাত!র আ.জ্জ| ্ রহণপর্বক নীলাচলে, পদ 
করিব ॥ ৪০1 

তদনম্তর মহাপ্রভুর সমাচার গুনিয়। কুলীনগ্াসবাী, সততা 
রামানন্দ তথায় আলিয়া সিলিত হইলেন, তৎপরে খুওগ্রাম অর্থাৎ 

ৃ 
ূ 
ূ 

০ 

জা: 
সত । আছ 

ক 
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শি নীলাচল যাইতে ॥ ৪১॥ সেই কালে নিন ছৈতে গরমানদ্দ 
'পুরী।, | গঙ্গতীরে তীরে আইলা নমীয়ানগরী ॥ আইর মন্দিরে সুখে 
করিগ বিশ্রাম। অই তরে তিক্ষ দিল করিয়া সন্মান ॥ ৪২॥ প্রত 

রী (আগমন তিহো! তথাই শুনিল। শীঘ্র নীল।চল যাইতে ভর ইচ্ছা হৈল্কু। 
[খত এক ভক্ত খিজ কমল!কর নাম। তরে লঞ| নীল!চল, করিল 
গন |8৩। স্বরে আসিঞ। তিহ মিপিলা প্রভুরে। প্রড়ুর আনন্দ হৈল 

'পাইঞকা তাহারে ॥ প্রেমাবেশে কৈল তার চরণবন্দন। তিহু প্রেমাবেশে 
ফৈণ ্রভুরে আলিঙ্গন |88। প্রভু কছে তোম! সঙ্গে রহিতে বাঞ্থা হয়। 
[মোরে কপ করি, কর নীলা্জি আশ্রয় ॥ ৪৫ ॥ পুরী কছে তোম] সঙ্গে 

বধ হইতে মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন নীল[চল যাইব।র নিখিক 
'আর্য্যের নিকট আরিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ 8১। 
1 - এই সময়ে, দক্ষিণদেশ হইতে পরগানন্দ পুণী গঙ্গার তীরে তীরে 
আগমন করিয়। নব্ীপে শচীমাতার গৃহে গিয়া বিশ্রাম করিলেন, শরী- 
াড! সম্ম।নপুরঃসর তু! হ।কে ভিক্ষ। গ্রহণ করাইলেন ॥ ৪২ ॥ 

পুরী মহাশয় এ স্থানে মহা প্রভুর আগমন-বার্তী শ্রবণ করিয়া শীর্ষ 
নীলাচল যাইতে তাহা অভিলাষ হইল। তিনি এক জন মহাপ্রভুর 
বি কমলা রর আ্রাঙ্ষণকে সঙ্গে করিয়! নীল।চলে গমন করিলেন ॥ ৪৩। 

তিনি ত্বরায় আসিয়া প্রভুর সহিত মিণিত হুইলে প্রত্কু তাহাকে 
পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং প্রেমাবেশে ত।ছার চরণ বন্দন! 
বালে পুরীমহাশয় প্রেমাবেশে প্রড়ুকে আলিঙ্গন করিলেন ৪৪ ॥ 

“আসন্তপন মহীপ্রতু কহিলেন, হে পুরীমহাশয | আপনার সঙ্গে বাস 
| (কছিতে আমায় ইচ্ছা, হইতেছে) আপনি আমার প্রতি কপ করিয়া! 
৭ টু আশ্রয় করুণ ॥ ৪৫ ॥ 

রি । খর না মি তোমার নঙ্গে খাকিতে বা! করিয়া গৌড় 

সা, 

স্টপ শা চি 

পিক 

পল ইট 



রর রাযি 

পি পিসী সি 

মধ্য । ১৭ পরিচ্ছেদ |] পীচৈতন্যচররিতসৃত ॥ চস * 

রহিতে বান্থ। করি । গোঁড় ছৈতে আইলাম নীলাচলপুরী ॥ দক্ষিণ হতে ৃ  

তোমার শুনি আগমন। শচীর আনন্দ হৈল যত ভক্তগণ ॥ সবেই জাস্্রি' 

তেছেন তোমারে দেখিতে ।. তা! সবার বিলম্ব দেখি আইলাম ত্বরিতে। | 

এ 

৪৬৪ কাপীমিশ্রের আবাপে নিভৃতে এক ঘর। প্রভু তারে দিল সবার | 
সেবার কিঙ্কর॥ অ।র দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর। প্রভুর অত্যন্ত 
মন্দন রেক্স সাগর ॥ পুরুষো তম আচাধ্য তীর নাম পূর্বাশ্রমে। নবদ্বীপে | 
ছিল। ডি প্রভুর চরণে ॥ ৪৭. প্রভুর সন্গ্যাস দেখি উম্মত হইঞ।। | 

সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণপী গিঞা 1 টৈতনা।নন্দ গুরু তার আকা দিল] 
তারে। বেদান্ত পড়িয়। পড়া ও মমন্ত লেকেরে ॥ পরমবিরক্ত তিই পরম 

পিত। কায়মনে আশ্রিয়াছে প্রীর*্-চরিত ॥ নিশ্চিন্তে কষ ভজিখ 
সাকার 

হইতে নীলাচল পুরীতে আগমন করিলাম । দক্ষিণ হইতে তোম।র আগ- | 
মন বার্ত। শুনিয। শচীদেবীর ও যাবতীয় ভক্তগণের আনন্দ হইয়াছে, 
ভক্তগণ তোমাকে দেখি যাঁর জন্য আগমন করিতেছেন, জাম ধা 

পের বিলম্ব দেখিয়। শীত্র আগমন করিলাম ॥ ৪৬॥ ্ 

এই কথ! শুনিয়া! মহাপ্রভু কাশীমিশ্রের আবাসে খ্কটা নির্জন- গৃহ 
ছিল, পরমানন্দ পুরীকে সেই গৃহ আর সেবরজন্য কিন্বর দিলেন। 

আর এক দিন স্বরূপ দামোদর আগমন করিলেন, ইনি অত্যন্ত প্রন্ম- 
রমের সমুদ্রে, পূর্ব্বশীষে ইহার নান পুরুষোতম আচ।ধ্য ছিল, ০ নব 
দ্বীপে মহ।প্রভুর চরণসমীপে বস করিতেন ॥ ৪৭ ॥ 

প্রভূর সন্গয।স দেখিয়া উপ হওত ঝ।র।ণলী বাইর সঙ্গ্যাস গ্র্থণ 
করেদ। উহার গুরুর ন।স চৈতন্য নন্দ, তিনি উহাকে আজ্ঞা দিলেন, 
তুমি বেদান্ত পড়িয়! লোকসকলকে অধ্যয়ন করাও কিন্তু পুরুবেতষ।- 

চার্্য পরমবিরক্ত ও.পরমপণ্ডিত) কান্মমনোব!ক্যে শ্রীতফ্চনিত আহ্র 



শী চৈতনাচযিতাযত 1 [সধ্য। ১৭ পরিচ্ছো। 

এত কারণ। উন্মাদ করিলা তিই সন্্যান গ্রহণ ॥ ৪৮॥ সম্যাস করিল 
শিখাসুন্র তাগ রূপ ফে।গপট্র & না লইল নাম হুইল শ্বরূপ ॥ গুরু- 

[্াঞ্জিআজ্ঞ। মাগি আইল নীলচলে। রাত্রি দিন কৃষ্ণপ্রেম আনন্দ 
[ খিঙীলে॥ 'াখিত্যের অবধি, কথ সহি কার সনে। নির্জনে রহেন সব 
৫ল!ক নাহি জানে'॥ ৪৯] কৃস্ঃরসতত্ববেতত দেহ প্রেমরূপ। সাক্ষাৎ 
মহাপ্রভূয় দ্বিতীর স্বরূপ ॥ গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহ প্রভু অ।গে' অনে। 
স্বরূপ পরীক্ষ।'কৈলে পাছে প্রভূ শুনে । তক্ভিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ যেই 
আর বাতাস [ শুনিতে ন। হগ্ন প্রভুর চিত্তের উললাদ॥ ॥ অতএব স্বরূপ 

উকি রে ০ পপ শী পিসী পক পাস্সিত এ এল শী ১ 

করিয়।ছেন, «“অ।মি কুন করিব” টি 'কারণে উদ্মান্ত রে সম্যাস 
গ্রহণ করেন ॥ ৪৮ ॥ 

 গ্ুরুযোতম শিখাসুত্র ত্য।গরূপ মগ্যাম গ্রহণ কয়েন, কিন্ত ম্বোগপট্ট 
রি করেন ন।ই বলিয়। স্বরূপ ন|ম হইয়াছে । উনি গুরুর নিকট আঁজ্ঞ। 
 গুহণপুর্ধক নীলাচলে "আ1পিয়। দিবারান্র কৃষ্ঃগ্রেমের আনন্দে বিহ্বল 
'হুইয়। অবস্থ(ন করেন। উহাতে গাণিত্যের অবধি, -উনি কাঁহণরও সহঙ্গ 
কথা.কহেন নির্জনে অনস্থ।ন করেন, উচ্থীকে লোকমকল, জানিতে 
পারে না. )18৯ 1 1. | রন, ১৬ 

| -ম্বর্ঠী কুষরসের তত্ববেত। উহার দে দেহ, প্রনয়ন, উদ সাক্ষাৎ হা 

সুর, ্বি্তীয় স্বরূপ-হয়েন, প্রভুর অঞ্জো যদি কোন বাক্তি কোন খাস্ছ 

অথব| কোন পলক কিন্ব। কোন গান্পানম্বন করে, তাহ হইলে গ্রথ-, 
৷ মতঃ স্বন্ূপ:ভাহার গ্রণীক্ষ। করেন তংপশ্চ।ৎ মহাপ্রভু, অনণ করেন। 
৷ যে লকল দ্কতিসিদ্ধাস্তে বিরুদ্ধ বা রসাত।স হয়, তাহ। শুণিয়। মহ! প্রস্থুর, 
উন্নাম হয়না, . এজনা স্বরূপ. তাহর অগ্রেই পরীক্ষ! করেন) ষদ্ধি-গুদ্ধ | 

ক নক মধালীলার ৬ পন্নিচ্ছেদে ১ ৃরঠা ধেগিপটের অথ ঝাছে। 2 



চু 

পপ আস ্সপী পল, 
জপ হু পদ ৩১০১৭.) জজ 

-& 

- 

মধ্য ১০ পরিচ্ছেদ |] জ্রিচৈতন্যচরি তামৃত | ৪ই 

টাটা শি িপিশীশািীপীিপি ত পাশ ৯ শািশিশিগা পিন পাপা ছাপার পাশপিপপপাপপপপ ০০ পপি 

আগে করে পরীক্ষণ। শুদ্ধ হয়-্যদি করায় প্রভুকে শ্রবণ ॥ ৫* $ বিদ্যা- |. 

পতি চত্চিদস প্রীগীতগে।বিদ্দ। .এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ | 
মঙ্গীতে গন্ধব্দসম শাস্ত্রে বহম্পতি 1; দামোদরলয় আর নাহি মহামতি 1]. 

অদ্বৈত নিতানন্দের পরম প্রমতম | শ্রীব।!স।দি ভন্তগণের হয় গ্রাণমম ॥ ্ 

মেই দামোদর আপি দণ্ডবং হৈলা। চরণে পড়িম। ফোক পড়িতে | 
ল/(গল।॥ ৫১ ॥ ন রিয়া 

 তথ।হি বহি নিদািন ৮ শঙ্কা চন ক্লোকে 
(আকাশে লক্ষং ঘন্ধ।) স্বরূপদামোদ্রস্য বাক])ং যথা রা 

হেলোদ্ধলিতখেদয়! বিশদয়] প্রোশ্শীলদামোদয়। | 
»শামযচ্ছান্্ধিবাদয় রসদম। চিন্তার্পিতোন্মা দয়া । 

 শশ্বস্তক্িবিনোদয়] সমদয়। মাধুর্ধ্যমর্ষ্য।দয়। 
শা 

হেলেতি। হে শ্রীৈতনা হে দয়।নিপে রে তব দয় ভূয়াৎ ভবতু। হি নিও? 
পো সপসপীপরশীপাপ 

হয় তবেই মহা প্রভুকে শ্রবণ করন ॥ ৫০ ॥ 
বিদ্যাপতি, চখ্ডদাগ ও গীতগোধিন্দ এই তিন গীততি' মহা প্রতুর 

আনন্দ হয়। দামোদর সঙ্গীতশান্ত্রে গন্ধবর্ব ও বিদ্যায় বহস্পতিসদৃশ 
হয়েন, উহার সমান আর মহা-বুদ্ধিমান কেহ নাই। উনি অদ্বৈত $ 
নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম এবং জীব।সাদি ভক্তগণের প্রাণপসান হয়েন, 
সেই দামোদর আগিয়। একটা প্লেক পাঠগুরাক গিরিগ্রা চরণে গিয়া 
দণ্ডৰৎ পতিত হইলেন ॥ ৫১ ॥ 

শ্রীচৈতন্যচঞ্জরে।দয়নাটকে ৮ অঙ্কে ১৪ গ্লেকে (আকাশে 
লক্ষ্যবদ্ধ করিয়া) স্বরূপদামোদরের*বাকায যথ1-- 

| স্বরূপ দামোদর কহিলেন, হে শ্রীচৈতন্য ! হে দক়্ানিধে! যে অলা- | 
| অনায়াসেই সমস্ত ছুঃখ সংহার করে, অভিনির্দাল রসপ্রদ ও সমস্ত | 

১ জী ৮... 

র্ ঠ দে 

জা 

গা 

৪ 

৮০ 2৩৮ - 



চারি | [গখ্য। : ১৫ * পাচ্ছে 

এত কারণ। উম্ম।দে করিলা তিই সন্ন্যা গ্রহণ ॥ ৪৮ ৃ  সম্যাস করিল 

শিখ।সুত্র তাংগ রূপ  যোগপট্ & না লইল নাম হইল স্বরূপ ॥ ওুরু- 
ঠঞ্জিআজ্ঞ। মাগি আইল নীলাচলে। রাক্রি দিন কৃষ্ণপ্রেম অ।নন্দ 
খিহবলে ॥ 'পাণ্ডিত্যের অবধি, কথা মাহি কার সনে । নির্জনে রছেন সব 

(৫লাক নাহি জানে ॥ ৪৯1 কদ্তরসতববেত। দেহ প্রেমরূপ। সাক্ষাৎ 

মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥ গ্রস্থ ফ্লোক গীত কেহ গ্রভু আগৈআনে। 

স্বরূপ পরীক্ষ। টকৈলে পাছে প্রভূ শুনে ॥ ভক্জিসিদ্ধান্ত-বিরদ্ধ যেই 
আর রসদ | শুনিতে ন| হগ্ন প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥ অতএব শ্বরূগ 

1551 01 
ডি 

০০০ সপ্ত ৮. সক .. ও পা... ৬০১২০০১০০১০ 

করিয়।ছেন, “আমি কৃষ্ণভজন করিব” এই কারণে উদ্মন্ত । সন্ন্যাস 
রি করেন ॥ ৪৮ ॥ 

- গ্ুরুষোন্তম শিখাসৃত্র ত্য।গরূপ সম্য।পগ্রহণ- করেন, কিন্ত যোগপট্ু 
গ্রহণ করেন নই বলিয়া স্বরূপ ন।ম হইয়াছে । উনি'গুরুর নিকট আজ্ঞা 
গ্রহ্ণপুর্ধক নীলাচলে শ।পিয়। দিবারাত্র কৃষ্ঃগ্রেমের আনন্দে বিহ্বল 

'হুইয়! অবস্থ(ন করেন। উইতে গাণ্ডিত্যের অবধি, 'উনি কাহারও সঙ্গে 
স্কুখ!.কছেন নামনির্জনে অবন্থ/ন করেন, উষ্াকে ৫ ফ্লোকলকল জানিতে 
পারেনা ॥:৪৯ 1 2: সিরা 

| কর্তা রুফ্রসের তত্ববেতী, উহা দে দেহ, প্রদময়, উনি সাক্ষ।ৎ, মহা 
পরদুর/ৰিতীয় স্বরূপ-হয়েন, প্রভুর অঙ্ো যদি কোন-বাঁক্তি কান খাস্থ: | 
জথব। কোন ক্লক কিন্ব। কোন গনজসানয়ন করে! তাহা হইলে, প্রথ-. 

মন্তঃ স্বরূপ:স্কাহাঁর গনীক্ষা করন তুংপশ্চ।ৎ মহাপ্রভু" অবণ.করেন। 

যবে মকল,দছক্তিনিদ্ধান্তে বিরুদ্ধ ব1! রসাঁভ!স ছয়, তাঁহ। শুণিযঠ মহ প্রস্ুর, 

ৃ লা হয়না : এজন মা স্বরূপ. তাহুর অগ্রেই পৰীক্ষ। করেন। যদি: 
্ ক 17 চা 

নি .$ মধালীলার ৬ গে পৃষ্ঠায় ধৈর্গিপটের অর্থ আছে নি 



শপ পক 

মধ্য 1 ১০ পরিচ্ছেদ]. টিনা ।. ৪২৯: 

আগে করে পরীক্ষণ । শুদ্ধ হয়, যদি করায় পরসুকে শ্রবণ ॥ ৫০ ॥ “বিগ্যা- | 

পঠি চণ্ডিদা প্রীগীতগেবিদ্দ। এই তিন গীতে করে প্রভুর আমল ॥ | 
মঙ্গীতে গন্ধন্দিসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি |: দামোদরলয় আর নাহি মহামতি ॥ |: 

অন্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রত ।-শ্রীল/ম।দি তনত'গণের হয় প্রগলম ॥. 

সেই দামোদর আপি দঞুবহ হৈলা | চরণে রি ক্লক বহা 
ল!গিল।.॥ ৫১ ॥ ]. 

_ তথ।ছি নর সাচিরা ৮ আঅস্কে১৪ ক্লোকে | 

(আকাশে লক্ষ দদ্ধ।) স্বরূপদামোদরস্য বাক্যং যথা . 11 
হেলোদ্ধলিতখেদয়া বিশদয়। প্রোশীলদামোদয়।!] 1. 

কশাম্যচ্ছ।স্ত্রবিব।দয়া রমদয়। চিতা ঁতোম্নাদয়]।, 

শ্তজিবিনোদয়! সমদয়। টিনিনিরওে 

হেশেতি। হে ভীত তনা হে দয়।নিণে মে তব দয়। তুয়াৎ ভবডু। পা ঘিওঃ 
সপ পসরা ৯ পপ পাপ 

হয় তবেই মহু।প্রভূকে শ্রবণ করান ॥ ৫০ ॥ ৰ 
বিদ্যাপতি, চথ্িদাল ও গীতগোবিন্দ এই তিন গীতে' মহাপ্রভুর 

আনন্দ হয়। দামোদর সঙ্গীতশান্ত্রে গন্ধবর্ব ও বিদ্যায় ৃ হস্পতিসদৃশ: 
হয়েন, উহার সমান আর মহা-বুদ্ধিমান কেহ নাই। উনি অদ্বৈত 
নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম এবং জীবাসাদি ভকগণের প্রাণসঙান হয়েনি, 
মেই দামোদর আমিয়! একটী শ্লেরক গিরি টাটা চরণে গিয়া 
দণ্ডৰৎ পতিত ছইলেন ॥ ৫১ ॥ 

শ্রীচৈতন্য€ল্রেদয়নাটকে ৮ অঙ্কে ১৪ গ্লে।কে (আকাশে 
লক্ষ্যবদ্ধ করিয়া) স্বরূপদামোদরের'বাক্য যথা_. |. 

স্বরূপ দামোদর কহিলেন, হে শ্রীচৈতন্য ! ছে দয়ানিধে ! যে অনা- | 
অনায়ামেই সমস্ত €ছুংখ মংহার করে, অতিনির্ল রসপ্রদ ও সমস্ত |. 



?1] 
কক 

শের 

শু 3] 
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(ক) ভ্ীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়! ভূয়াদমন্দো দয়া ॥ ইতি। ৫২॥ 
উঠ।ইঞ1 . মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন। ছুই জন প্রেমাধেশে হৈলা 

অচেন্তন ॥ কতক্ষণে ছুই জনে স্থির যবে হৈলা। তবে মহাপ্রভু 

্রয়ে!গঃ। দয়া কখকৃতা। অগন্যোদয়া সঙ্গ: ক্রিয়ান কু$ঃ তদ্রহিত উদয়! যসাঁং ম! জড়াংশ- 

রহিত ইতা্থঃ | পুনঃ কথভূচা দয়া। হেলোদলিউখোয়া!। হেতুচিহ্গোআঁদেরিতানেন প্র. 
মার্ধে তৃতীয়া হেলয়। অধহেলয়। উদজ'লিতে! দূরীকতঃ- থেদো মনস্তাপো। বয়! কুতঃ যতো 
বিষয়! নির্বলতয়। সর্ব গ্রকাশিকযা। পুনঃ কথস্তুতয়া প্রোন্মীলদামোদ?1 প্রশ্ন উন্মীলন্ 
অ।মোদঃ পরমনন্দে। যসাং স। তয় | পুনঃ কথভৃতয়! শামাচ্ছান্ত্রবিবাদয়াশাম্যন্ শাস্ত্রণাং 

বিবাদ; বাদাহবাদে। যসযাং স| তয়! । কুতঃ যতো! রসদ শান্তাদিরসং দদ1তীতি রদদ| তয়। 

পুনঃ কথভৃহয়। চিতার্পিতোম্মাদরা চিত্তে অর্পিত উদ্মাদ: দেহ।দাবনভিনিবেশে ধরা সা 

পুনঃ কখন্তুতয়! শঙ্বস্তজিবিনোদয়! শঙ্বং নিরন্তরং ভক্তিং বিনোদয়তি-প্রেরর়তি সা তর 
কুতঃ য মমদয়! ধৈষমারহিতয় | পুনঃ কথস্ভৃতয় মাধুর্যামর্ধ্যাদয়! মাধূর্ধাণাং মর্ধ্যাদ! সীম। 

বসাাং লা তর] । 'লিক্ষটমকাস্ততক।নাং এতাদৃশোরব গ্রীর্থন। ইতি জ্ঞাপিতং 0৫২1 

| শাস্ত্রের বাদানুবাদ নিবর্তিত করিয়া পরম।নন্দ প্রদান করে এবং চিত্তে 
| প্রেমেোদ্মাদ ও সর্ববজীবে অভিন্নভাব সমর্পণ করত নিরস্তর ভক্কিত্বখে 
| নিমগ্ন করে, তোমার সেই বিশুদ্ধ মাধূর্য্যদীস!বিশিষ্টা, পরিপূর্ণ করুণা 
আমার গ্রতি হউক, এই বলিয়া সমীপে পতিত হইলেন ॥ ৫২1... 

অনন্ত মহা প্রভূ ভাঁহাকে উঠ।ইয়! আলিঙ্গন করিলেন তৎপরে ছুই 
1 জনে প্রেষবেশে অচেতন হইয়। পড়িলেন, কিয়ক্ষণ পর়ে ছুই জন 

| ( ক; ছেতুচিহ গোজ পদে এই পদ্যেচিহ্থে অর্থাৎ বিশেষণে তৃতীয়া। গমন্ত ভূচী' 

| মানত পাগুলি "দাধূর্ মর্ধ।। দর!” এই পদের বিপেষণ। মাধুর্ঘামর্যাদ জগ খণবিশিকষ্ঠা দা। 

: | খইকপ অর্থ সঙ্গত। এই ফ্োহকর দুতীয়া লইয়। অনেফের বুদ্ধিবিগলিত-হয়ঙ 
০ রি ২ | | ; 

ভুরি. 
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মধ্য । ১৭ পরিচ্ছেদ ।] শ্ীচৈতন্যচরিতাস্থত। 

তারে কছিতে লগিল। ॥ ৫৩ ॥ তুমি যে আসিবে আমি ্বপ্নেহ, দেখিল 1] 

তাল হৈল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল ॥ ৫৪॥ স্বরূপ কহে প্রভু মোর | 
ক্ষম অপরাধ । তোমা ছাড়ি শন্যত্র গেলু করিজু প্রমাদ ॥ তোমার, র 

চরণে মোর নাহি প্রমলেশ। তোমা ছাড়ি পাপী মুঞ্রি গেলু অন্য | 

দেশ ॥ মুপ্তি তে।ম! ছাঁড়িনু তুমি মোরে ন! ছাড়িল!। কৃপারজ্জ, গলে: ৃ 

বাদ্ধি চরণে আনিল|॥ ৫৫ ॥ তবে স্বরূপ কৈল নিত্যানন্দের বন্দন। ]. 

নিত্যানন্দগ্রড়ু কৈল গ্রেম-আ!শিঙ্গন ॥ জগদানন্দ মুকুন্দ শঙ্কর গরব্ব-. 

তভোৌঁম। সবাপনে যখাে।গ্য করিলা মিলন ॥ ৫৬॥ পরম।নলাপুরীর 
কৈল চরণবন্দন। পুরী গে।স।ঞ্ি তরে কৈল প্রেম-আলিলন ॥ মহা 

প্রভু দিল| তারে নিসৃতে বসাঘর ৷ জলাদি পরিচর্ধ্য। লাগি এক কিছুর 
_ শি তিিশিপীাশিশিস্সিশীাাশিপািশিিতী ১ সপা্পাস ০ শপস্প 

সুশ্থির হইলেন, অনন্তর মহা গ্রভূ কহিতে লাগিলেন ॥ ৫৩। 

তুমি যে অ।সিবে তাহ আমি স্বপ্পে দেখিয়াছি, তল হইল, অন্ধ 

ষেন দুই চক্ষু প্রণ্ত হইল ॥ ৫৪ ॥ | 

স্বরূপ কহিলেন, গ্রনে।! আমার অপরাধ ক্ষম। করুন, আমি আঁপ- |. 

ন।কে ত্যাগপুর্বক অন্যত্র গমন করিয়। গরম।দ করিল।ম। আপনকার, 

চরণে আমার প্রেমের লেশগাত্র নাই। অ!মি. পাপী আপন।কে পরি- 
ত্যাগ করিয়া অন্যদেশে গমন করিয়।ছিল।ম, আমি আপনাকে ত্যাগ 

করিলাম, কিন্ত আপনি আমাকে ত্যাগ করেন নাই, পরজ্ রুপারজ্ঞু 

দ্বার! আমার গলদেশ বন্ধন করিয়! আনয়ন করিলেন ॥ ৫৫ ॥ | 

তৎপরে স্বরূপ নিত্যানন্দকে প্রণ!ম করিলে, নিত্যানন্দ প্রন প্রেমা- 
পিঙ্গন করিলেন, তহ।!র পর জগদ নন্দ, মুকুণ্দ, শঙ্কর ও সা্ববতৌম এই 

সকলের সহিত যথ।যোগ্য মিলন করিলেন ॥,৫৬ ॥ 

ডৎপরে পরমা নন্দপুরীর শিয়া! চরণ বন্দনা করিলেন, পুরীগো্বামী 

ও স্তাহ।কে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে মহাপ্রদু তাহাকে নির্দন 

| [8৫] 



$ প্রীচৈতম্চরিত।য়ুত। [মধ্য । ১০ পরিচ্ছেদ । 

1 ৫৭॥ অ।র দিন মার্ববভৌমাদি তক্তগণনঙ্গে। বপি আছেন গহাপ্রত 
কৃষঃকথারঙ্গে ॥ ছেন কালে গোবিন্দের হল আগমন। দুল করি 
কহে বিনয়বচন ॥ ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গেবিদ্দ মোর নাম। পুরী গোসা- 
ঞ্রির আড্ঞায় আইলু তব স্থান ॥৫৮॥ সিদ্ধিপ্রপ্তি কালে গোসাঞ্রি 
আইজ্ঞ] কৈলা মে।রে। কৃষ্ণচৈতন্যনিকট রছি গেব যাই তারে ॥ কাশী- 
শ্বর আপিবেন তীর্থ দেখিঞ্|| প্রভু আজ্ঞায় 'তোঁমার পদে জাইলু 
ধাইঞ।॥ ৫৯॥ গোদাঞ্ি কছে পুরীশ্বর বাসল্য করি খোরে। কৃপা 
করি মে!র ঠাঞ্ি পাঠাইল! তে।ম।রে ॥ এত গুনি সার্দিতৌম এভুরে 

 পুছিলা। পুরী গেস।ঞ্িঃ শুদ্র-সেবক কাহাতে রাখিলা ॥ ৬০ ॥ প্রভূ 
কছে ঈখর হয় পরমস্বতত্ত্র। ঈশ্বরের কৃপ। নহে বেদপরতন্ত্র ॥ ঈখরের 

ক আপা 

স্থানে বাস।ঘর.ও জলদি পরিচর্ধর নিমিত্ত এক কিন্কুর দিলেন ॥ ৫৭ ॥ 

অন্য এক দিন মহ!গ্রভূ সার্বভৌমাদি ভন্তগণের সঙ্গে কুষ্ণকথ।- 

(কৌতুকে উপবেশন করিয়া রছিয়।ছ্েন, এমন মময়ে গে।বিন্দের আগ: 

মন হটল। গেবিপ্দ দণ্ড প্রণাম করিয়া বিনয়বচনে কছিলেন, আওর্সি 
ঈশ্বরপুনীর ভৃত্য, আমার নাম গোবিন্দ, অ|মি পুরী গেম্ব।শির আজ্ঞা 
আপনকার নিকট আসিয়।ছি.॥ ৫৮ | 

শিদ্ধিপ্রণ্তি (মৃত্যু) কালে গোস্বামী আমাকে আজ্ঞা, করিয়াছেন, 
তুমি কৃষ্ণচৈতন্যের নিকট থ|কিয়া তাছার দেব। কর। কাশীশ্বর তীর্থ 
দর্শন করিয়া আগমন. করিবেন, অ।মি গ্রভুর আজ্ঞা আপনার নিকট 

ধাবয়ান হইয়! আসিল।ম ॥ ৫৯ | 
মৃহাগ্রভূু কছিলেন, ইশ্বরপুরী আমার গ্রতি কপ। ও. বাত্মল্য | 

করিয়া তোম।কে আমার নিকট, প্রেরণ করিয়াছেন। এই কথ! 
| শুনিয়া গার্বভৌম গ্রন্ভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রিনি কি 

| হে শুদ্রসেবক, রাষ্রাছিলেদ। ৬? ॥ . ্] 
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মধ্য। ১০ পরিচ্ছেদ । ] শ্রীচৈতম্থচরিতামুত | 8৩১]. 

কৃপ। জ]তি কুলাদি ন! মানে। বিছ্ুরের ঘরে কৃষ্ণ করিল! ভোজনে || 
স্রেহলেশ।পেক্ষা মাত্র ঈশ্বর কৃপার। স্নেহবশ হঞ1 কবে শ্বতশ্্র 
অ।চ1র ॥ ৬৯ ॥ মর্যযদ। হৈতে কোটি সখ স্লেহ-আচরণে। পরম আনন্দ 
হয় যাহার শ্রাবণে | এত বপি গেোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন। গে।বিন? 
করিল প্রভুর চরণ বন্দন ॥ ৬২ ॥ ওত কহে ভট্টাচার্য্য করহু বিচার । 1. 

গুরুর কি্কুর হয় মান্য ঘে আমার ॥ ইহ।কে আপন সেব। করাইতে, 
নাযুয়ায়। গুরু আজ! দিছেন কি করি উপায় ॥৬৩॥ ভট্টাচার্য্য 

কহে গুরু আজ্ঞ| বলবন্। গুরু আন্ত। না লত্ঘিব শ।স্ত্র পরম।ণ ॥ ৬৪ ॥ 

তথ।ছি রঘুনংশে ১৯ মর্গে শীতাবনবলপ্রপঙ্গে ৪৬ শ্লোকঃ 1 

স শুশ্রবন্ সারি ভার্গবেণ, পিতৃশিয়ে।গ।ত প্রহ্ৃতং দ্িষদ্ব |. 

গভূ কহিলেন) ঈশ্বর পরম স্বতন্ত্র হয়েন, ঈশ্বরের কূপ! ৫বদের পয়- 

তন্্ নহে, ঈশ্বরের কপ! জাতি কুল মানে না, বিছুরের গৃহে শ্রীক্চ |. 
ভোজন করিয়াছিণেন। ঈশ্ররকৃপা কেবল ন্নেংমাত্র অপেক্ষা করে। | 

ঈশর ন্নে-হর বশীভূত হইয়। স্বতন্ত্র র্যবহ।র করিয়। থাকেন ॥ ৬১॥ 
মর্যাদা] হইতে স্নেহ আচরণে কোটি সখ এবং যাহার শ্রবণে | পরম 

আনন্দ ল।ত হয়, এই বলিয়! গোবিল্দকে আলিঙ্গন করিলে গেবিদ্গ 
এভূর চরণে প্রপ!ম করিলেন ॥ ৬২ | ) 

অনন্তর মহ!প্রভভ়ু কহিলেন, ভট্টা।ধ্য বিচার করুন, গরদেখের ৰ 
কিঙ্কর আমার অতিশয় মান্য হয়, ইছ।কে নিজসেব| করাইতে উপযুক্ত] 
হয় না, কিন্তু গুরুদেব আজ্ঞ| দি॥!ছেন, ইহার উপায় কি?8 ৬৩ 

ভট্টাচার্য কছিলেন, গুরুর অজ্ঞ বলবতী, শাস্ত্রে প্রাণ আছে, ]. 
থুরুর আন্। লঙ্ঘন করিতে নাই ॥ ৬৪ ॥ | 

এই বিষম়ের প্রমাণ রঘুবংপে ১৪ সর্গে সীাদেবীর 
বনকাসপ্রপঙ্গে ৪৭ গ্লেক।্ধ যা 

বৃ * 

এজ | রর 

তু চি রা নু নু লে রি রদ তি রি ১ 

স্পা 



1 ৪৩৪ কিনারা | [মধ্য। ১* পরিচ্ছেদ 
রত্যগ্রহীদগ্রজশ।সনং তদাজ্ঞ। গুরূণ!ং হাবিচ।রণীয়! ॥ ইতি 1 ৬৫। 

: তবে মহাপ্রভু তারে করি অঙ্গীকার। আপন শ্রীনঙ্গমেবা দিল 
অধিকার | প্রড়ুর প্রিয়তৃত্য করি সবে করে মান। সকলবৈষঃবের 
গোবিন্দ করে সমাধান ॥ ৬৬ ॥ ছোট বড় কীর্ভনিয় ঢুই হুরিদাস। 

ূ রাঁমাই নন্দাই রছে গোবিন্দের পাশ ॥ গোবিদ্দের সঙ্গে করে প্রভুর 
লেষম। গোবিপ্দের ভাগ্য মীম না যায বর্ণন ॥ ৬৭ ॥ আর দিন মুকুন্দ- 
দত্ত কহে প্রভুস্থ।নে। ব্রহ্মা নন্দভ।রতী আইল! তোমার দর্শনে ॥ আজ্জ 

সইতি। পিতুনিয়ে!গাৎ শাসনাৎ ভার্গবেণ জামদগ্নোন কত। ন লে|কেতাদিন। 
ষীপ্রতিষেধঃ। মাতরি ছিষতীব দ্বিষদ্বং। তর তমোতি বতিগ্রতাযঃ। প্রহতং প্রহারং। 
ভবে ক্লীবলিঙ্গে ক্তঃ । শুশ্রবান্ আতবান্। ভাযাদাং সদ বস শ্র'ব ইতি কম্গ্রতায়ঃ। স 
লক্ষণ: তৎ অগ্রশাদনং গ্রত্গ্রহীং। হি যন্মাৎ গুক্ধপামজ্ঞ| অবিচ।রণী॥1| র্ রঘুসজী- 
বনযাং মললীনাথঃ ॥ ৬৫ 

পা ৮. 

টি 

ভৃগুনন্দন জামদগন্য রাম পিতার আজ্ঞায় মতাকে ছেদন করিয়া- 
ছিলেন শুনিয়া লক্ষ্মণ শ্রীর।মচন্দ্রের পূর্বোক্ত শাঘন গ্রহণ করিলেন, 

যেহেতু গুরুর আজব! অবিচার্ধা, অর্থ।ং গুরুদেব যেরূপ আজ্ঞ। করেন 
তাহাই পলন করিতে হয়, তাহাতে বিচ।র করিতে নাই ॥ ৬৫ ॥ 

. এজন্য মহাগ্রভু গে।বিন্দকে ঝঙ্গীকার করিয়। আপনার শ্রীঅঙ্গের 

মেববিষয়ে ত।হাকে অধিকার প্রদান করিলেন। ভক্তগণ গেবিন্দকে 

মহাপ্রভুর প্রিমতক্ত বলিয়া সম্মান এবং গোবিন্দও মকল বৈষণবের গম।- 
ধান করেন | ৬৬ ॥ 

ছে।ট হরিদান ও বড় হরিদাস এই ছুই জন কীর্ভনিয়, তথ। | সানাই 
ও নন্দাই এই ছুই জন গোবিন্দের নিকট থ|কিয়া গেবিগের সঙ্গে 

: ্ মহাপ্রভুর দেব! করেন। যাহা হউক, হিরিনিঃ ভাগ্যের র পরি 
1 নাই॥ ৬৭ | 2 ্ মিরা | 

বা. 



মধ্য। ১* পরিচ্ছেদ । ] প্রীচৈতন্যচরিতা
সত। উড়ে ৪৩৫ |. 

দেহ যদি তীরে আনিয়ে এখাই। প্রত কথে গুরু তিই যাব তার ঠাঞ্িি 

॥ ৬৮॥ এত বলি মহাপ্রভু লব তক্তদঙ্গে। চলি অ।ইল! ব্রহ্মানন্দভ।য়- 

তীর আগে ॥ ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে বূর্গীচন্দম্বর | তাহা দেখি প্রভুর দুঃখ | 

ছৈল অন্তর ॥৬৯॥ দেখিয়াছ ছদ্ম কৈল যেন দেখি নাই। মুকুদ্দেরে | 

পুছে কোথ। ভ।রতীগেপঞ্ি ॥ মুকুন্দ কছে এই দেখ অ।গে বিদ্যমান।] 

প্রত কহে তিই নহে ভুমি অগেঘান॥ অন্যেরে অন্য কহ নাছি তোমায় 

জ্ঞান। ভারতীগেস।ঞ্জি কেনে পরিবেন চাম ॥৭০॥ শুনি ব্রহ্মাণনা করে। 

হৃদয়ে বিচরে । মোর চর্ধমান্বর এই না ভায় ইইারে ॥ ভাল কছে চর্ণ্দা- | 

গঘ্বর দন্ত লাগি পরি। চর্দম্বর পরিধানে সংসার না তার ॥৭১॥ আজি 
০০০০455772
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অন্য একদিন মুকুন্দদন্ত গ্রভূুকে কছিলেন, এভে। ! ব্রহ্মানম্দভারতী | 

অ।পন।র দর্শনে আগমন করিয়।ছেন, যদ আজ্ঞ। করেন, তবে তাহাকে 

এইস্থানে লইয়! অ।পি। প্রভু কহিলেণ, তিনি গুরু, আমি তাহার নিকট 

গমন করিব ॥ ৬৮ ॥ | | 

এই বলিয়া মহাপ্রভু সমস্ত ভক্ঞগণকে শঙ্গে লইয়। রঙ্ষানপ্ন ভারতীর 

অগ্রে অপিয়! উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্ম।নদ্দ স্বগচর্্া পরিধান করিয়া রহি- 

যাছেন, তাছ। দেখিয়! মহা গ্রভূর অন্তঃঠকরণ দুঃখিত হুইল ॥ ৬৯ ॥ 

মহা প্রড়ু দেখিয়। এরূপ ছল করিলেন, যেন দেখিয়।ও দেখেন নাই, 

মুকু্দকে জিত্ঞালা করিলেন, ভারতীগোম্বামী কোথ।য়? মুকুণ্দ কছিলেন' | 

এই অগ্রে বিদ্যমান আছেন, প্রভু কহিলেন, মুকুণ্দ ! তুমি অজ্ঞান, ইনি |. 

কেন ভারতীগে।সামী হইবেন, তোমার জ্ঞনমাত্র নাই, অন্যকে অন্য 

বলিতেছ, ভারতীগে।ম্বমী চাম পরিধ।ন করিবেন কেন ?॥ ৭% ॥ | 

ব্ঙ্মা নন্দ শুনিয়। মনে।মধ্যে বিচার করিলেন, আমার একট চর্ন্মাপ্থর 

ইই।কে প্রীত বোধ হইতেছে না, ইনি ভাল বলিতেছেন, আমি দস্তের 

জন্য চর্া্বর পরিধান করি, চর্াস্থর পরিধানে কখনও গংস।র উত্তীর্ণ | 



৪5৬ প্রীচেতন্যচরিতামৃত। [মধ্য। ১* পরিচ্ছেদ । 
৭ পপ পপ পান পপি ও পপ পা পপ ০ পাস পপ পাা্িপাপপী পা পিপল আপা খপ ০৪০? এ ৮ শশী স্পা পিপিপি পাস ১৩৮ আন 1955 

হৈতে না পরি এই চর্ান্বর। প্রভু বহিব্ণম আনাইপা জ।নিঞ&1 
অন্তর ॥ চর্ম ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ পিণ বপন। প্রভূ আপি ঠৈল তীর ঈরশ- 

[| বন্দন ॥ ৭২ ॥ ভারতী কছে ততোমারঈ্াচ।র লে।ক শিখাইতে। পুননা 
( করিপে নতি ভয় পাঙ চিতে ॥ মন্প্রতিক দুই তরঙ্গ ইহ চল।চল। জগ- 
| ন্নাথ অচল ব্রহ্ম তূমি ত চল ॥ তুমি গৌপবর্ণ তিই শ্য।মলবরণ। ছুই 
| ব্রন্মে কৈল সব জগৎ তারণ ॥ ৭৩ ॥ প্রভূ কহে সত্য কহু তোমার আগ- 

মনে । ছুই ব্রগা প্রকটিণ। স্্ীবুকুযোত্তমে ॥ ক্রচ্মানন্দ নাম তুসি গৌর- 
ব্রঙ্গ চল । শ/।মত্রক্ম জগনাথ বণিধাছে অচল ॥ ৭) ॥ ভারতী কহে 
স।রবিভৌম মধ্স্থ হইএ।। ইহী। সহ আম।গ ন্যায় বুঝ মণ দিঞ| ॥ 
এ রানা টাটা রিরররনিরেররোরিরি যারা লতি 

হইব ন|॥ ৭১॥ - 
যাহা হউক, আদি হইতে আার চর্ধান্বর পরিধাণ করিব না, প্রভু 

ত।হ।র অভিপ্রায় জ।নিয়! ধহিবস আনয়ন করাইলেন। ব্রহ্ম নন্দ যখন 
চর্ম ছ।ড়িয়া বসন পরিধান করিপেন, তখন মহাপ্রভু আজপিয়! তাহার 
চরণ বন্দন করিলেন ॥ ৭২ ॥ 

ত|রতী কহিলেন, আপনক।র অ|চার লে।কশিক্ষার নিমিত্ত, অ।গনি 
| আর আগ|কে নমন্কার করিবেন না, ইহাতে আমি চিত্তে ভষ পইতেছি, 

সন্প্রুতি এস্থ।নে চল ও অর্চল ছুই ব্রহ্ম উপস্থিত, জগন্জাথ অচণ ক্রঙ্গ 
এবং অ!পনি সচল ব্রন্ধা। আপনি গৌরবর্ণ, তিন শ্য।মনর্ণ, ছুই ব্রন্ষে 
সমস্ত জগং উদ্ধার করিলেন ॥.99 ॥ মা 

এই কথ। শুনিয়। গ্রভু কহিলেন, আপনি সত্য বলিতেছেন, আঁপ- 
নর অ।গমনে গ্রীপুরুষে।তুমক্ষেত্রে ছুই ব্রহ্ম প্রকটিত হুইল, আপনি 
রঙ্মানন্গ নামক গৌরবর্ণ চল বর্গ, » শ্যাবর্ জচল ত্রক্গ দগমাথ বসিয়া | 
আছেন ॥ ৭৪.॥ ১ | টি এ 

প্র রর 
খ্ি রত 

প্র টা রি নি ৃঁ নু ূ , রি ৮ স্পা পার সি 

ইজি 
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ব্যাপ্য ব্যাপকভাবে & জীব তর ব্রহ্ম স্নজামি। | জীব ব্যাপাত ব্রক্ম ব্যাপক শাঞ্ে 

ত বাখানি ॥ চর্ম ঘুচ।ইয়। কৈলে আমার শোধন। ছুই ব্যাপ্য বানি 
| এইত কারণ 1 ৭৫ ॥ | 

তথাহি মহাভারতীয়দ।নধন্ম্নে ১৪৯ অধ্য।য়ে 

সহঅন[মন্তেত্রে ৭৫ | ৯২। শ্লোকয়োঃ ষখ।__ 
স্বপর্ণবর্ণে হেসাঙ্গো বরাঙশ্চন্দনাঙঈগদী। 

গন্নাণকিৎ শমঃ শান্তে। নিষ্ঠ।শ।ন্তিপরায়ণঃ ॥ ৭৬ ॥ 

এই সন নামের ইহে। হয় শিজাস্পন। চন্দনক্ত গাগাদ ডের 
পাশা পী পিপাসা পেশী এ পপ 

সংশ্রনামটাকাক়াং। স্ুবর্ণবর্ণেতি । হেমাঙ্গ: ছিরগ॥ঃ পুরুষ ইতি (য এষ অগ্থরাদিত্া- 

| হিরগ্র্ং | যদ। পণাঃ পশাতে রাস বর্ব) ইঠি পতনে: | চন্দন।ঙগ্দী অহল'দক্গনককেযুরমুততঃ | 
সা টি মো্গাশ্রমং টি শমঃ। গন্লাসিন।ং গ্রাধানোন জ্।নসাধনং শমমা- 

».-শ শি 08 ভর ৮4 

ভারতী কহিলেন, মার্্দত ন্ট মণ্যস্থ চা ইহাতে এবং আসতে 
যে ন্যায় (বি51র) উপস্থিত, মনোনিবেশ করিয়। বুঝুন, ব্যপ্য ও ব্যাপক | 
ভাবে ব্রঙ্গীজানাযায়। জীবব্প্য ও ব্রহ্ম ব্যাপক,ইহ।ই শাস্ত্রে ব্যাখ্য! 
করেন। চর্ম ঘুচ1ইয়। ইনি আমার শে।পন করলেন) ব্য।পা ও 9 
এই ছুই কারণ কহিল ॥ ৭৫ ॥ 

এই বিষয়ের প্রমাণ মহাভারতের দানধর্শে ১৪৯ অগ্যায়ে 
মহজনামস্তেত্রে 5৭৫৩ ঈ২ শ্লেকঘয়ে যথা ॥ 

ভগবন্ স্বর্ণের ন্য।য় বর্ণবিশিষ, হেমাঙ্গ অর্থাৎ গলিত বর্ণের ন্যায় 
ূ | বর্ণপম্পন্ন, বরাগ ( শ্রেষ্ঠাঙ্গ ), চন্দন।দী চণ্দনের তগদযুন্ত, সঙ্গ্য।সতৎ 
| (মগ্্য।সকাদী), শম (শান্তি ও জ্ঞানসাধন-যু্ত, ) শান্ত ( শাস্তি/ত! ব | ২১৬১৬ 

* অল্পদেশবর্তিদ্বং বাপ্যত্বং অনেকদেশবর্িৰং বাপকত্বং | অর্থাং অলদেশবন্তা বাপ 
জীব এবং অনেকদেশবর্তী ( সর্ববাপক) ঈশ্বর ॥ রী 
পু 



১৪ 

 শ্ীচৈতন্যচরিতায়ুত। [মধ্য। ১০ গরিচ্ছেদ। 

স্বীভূজে অঙ্গ ॥ ৭৭ ॥ ভট্টাচার্ধ্য কছে ভারতী দেখি তোমার জয়। 

প্রভু কছেষেই কহ সেই সত্য হয় ॥ গুরুশিদ্য-ন্য!য়ে সত্য শিষ্য- 
শরাজয়। ভারতী কহে এছ নহে অন্যহেতৃ হ্ণ॥ ভক্ত ঠাই তুমি 
হার এ তোগার স্বভান। আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব ॥ ৭৮॥ 

অ।জন্ম করিল আমি নিরাক।র-ধ্যান। তোমা দেখি কৃষ্ণ হইলা মোর 
বিদ্যমান ॥ কৃষ্ণন।ম মুখে স্ফ,রে মনে নেত্রে কুচ । তোম।কে তদ্রুপ 

০ শি সস পপ পা “পপ পপ 

চট্ট ইঠি শমঃ। নিঠাশান্তিগরায়ণঃ। গ্রপকালে নিতর।ং তটরব তি্টস্তি তৃহানীতি নিষ্ঠ।। 

সমন্তাবিদযানিবৃত্তিং শান্তিঃ সা! তিন । পরায়ণঃ পুনরাবৃত্তিশঙ্ক।রহিতঃ ॥ ৭৬|| 
০০০০ 

বিষয়ে অনামক্ত) ,নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ অর্থাৎ প্রলয়ক!লে যে সর্ব ধিকরণে 

| লমস্তদৃত সৃক্ষমরূপে বাপ করে, অথবা যাহাতে নিষ্ঠ। চিত্তের একাগ্রত। 
হয় অথবা শাস্তিশব্দে মগলাদি । এই.ছুই বিষয়ে নিপুণ (ক)।॥ ৭৬॥ 

ইনি এই দকল নামের আশ্রযস্ছান এবং ইহার চন্দনত্ক্ষিত প্রস।দি 
ডের (রঞ্জু) বাহুতে অঙ্গদরূপে রহিয়াছে ॥ ৭৭ ॥ 

ভট্টাচার্যা কহিলেন, ভারতি! এ বিষয়ে তোম।রই জয় দেখিতেছি | 
| প্রভু কহিলেন, যাহা বলিতেছেন তাহাই সত্য, গুরুশিষ্যে ন্যায় 

(বিচ!র) উপস্থিত হইলে শিষ্যেরই পরাজয় হয়। ভারতী কহিলেন, 

ইহা নহে, ইহার অন্য কারণ আছে, আপনি ভক্তের নিকট পরাপ্গিত 

হয়েন, ইহা! আপনার স্বতানসিদ্ধ গুণ। আর একটা আপনকার স্বভাব 

ধলি শ্রবণ করুণ ॥ ৭৮ ॥ 

. আ।মি জন্মাবধি নিরক।র ধ্যান করিয়াছি, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া 

আমার মন্বদ্ধে. বৃষ বিদ্যমান হইলেন। আমার মুখে 1১৫১৯ 

আপ শস্প্পপা 
স্পাীপী ক তশাশাাশীশীশি ০ পপ পপ শিস 

৮: 

| (ক) বিষ্ুযহত্রনামে ৭৫ শ্লোকে “পাস ইত্যাদি পরার পূর্বে এবং ৯২ শ্লোকে 

1 পণ বর্ণ” ইত্যাদি পূর্ববর্ছটা পরে লিখিত আছে। 
্ 

চি 
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এ শী ৮৮ শ্গগগশশ্পীী শাটার 

দে হৃদয় সতৃপঃ ॥ বিল্মগ্গল কহিল ধৈছে দশ! আপনার | ইহ। দেখি 

| 
ৃ 
| 

5 

সেই দশ। হৈল আমার ॥ ৭৯ ॥ 

তথাহি ভঞ্জিরগায়তশিন্ধে পশ্চিম বিভাগে গ্রথমশা স্তভক্তি- 

লহর্মা1ং ২০*আঞ্ষে তথা ভ্রীচৈতন্যচক্দররদমন।উকে ৮ অঙ্গে 
২৬ শ্লে।কে নিল্বগশলবাক্যং যথা 

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুগাম্য।ঃ স্বানন্দ পংহ।স্নলবদীক্ষ। 21 

হঠন কেনাপি বয়ং শঠেন) দাসী গে(পবধূবিটেন ॥ ইতি॥ ৮5 ॥ 
শাস্তি ০ ৮ 

দর্সমসঙ্গমনা' | তোতা শানাং জ্ানগুকং স্বানন্দেত্ি তনুতবপর্যস্ং শ্বাননা এব 

সিংহাসনং ভর লঙ্ধ। দীক্ষা পুজা মৈরশার্থঃ | দীক্ষ সৌত্তো ইতি ধাতুগণৎ। বাঁজত্ততি- 

রিঘমতি | অনাজ। কেনাপি শঠেন শক্ষিমোহনগ্রহণকারিণা হঠেন্ব হঠাৎকাপ্লেণ বয়ং 

দ।গীকৃতাঃ | অভুতহদ্।(লে ছিগ্রতায়ঃ। কথস্থুতেন গে।গবধুবিটেন কামতন্্রকলাবেদ্িনা। | 

বন্ধং কথন্তুতাঃ অইদ্বকবীপীপথিইকরপাসাং অইন্ধতং নির্ভেদরঙ্গান্থসন্ধানং তদেবু বীথী 

পন্ব।ঃ অদবীণী তগা।ং যে পথিক: পণজ্ঞাঃ ত*রগ।স।া উপাসনীয়।£ যতঃ শ্বংনন্দমসি হা. 

গসনলবূদীঞ্ষাঃ | ছেষাং নিডেদরক্গ।নুগহধ।নং জানিনাং আনন্দ ব্রঙ্গ তদ্েষ পিংহাগনং 

তণ্রিন লন্ধ! গরাণ্ত। দীঙ্গ। মোস্তে বয়ং | তনুং ভাবঃ। র্গনিনামর্ণি আবর্ষক:। সহ 

গুণে! হ রিরিতি শ্ীপিষমঙ্গলেন হাত [৮০ ॥ | 
০ স্পা স্পপপসপীপতা লি পাশা শীটিিপাশীশিাশ  শ্পেশিশিত শশা তক টিটি শি 7৩ ২. সি সাপ 

মনে ও নেত্রে শীীকৃলঃ প্যহত্তি প্রাপ্ত ছেরে, অ।পনাকে দেখিতে 

হৃদয় তদ্রুপ মতৃষঃ ররডেে। শিল্বমঙ্গল যেমন নিজের দশ] বর্ণন 

করিয়াছিলেন, আগন।কে দেখিয়া আগার সেইরূপ দশ| উপস্থিত 

ভক্তিরস।ম্বতসিদ্ধুর পশ্চিমবিভাগে প্রথমশান্তভক্তিলহরীর 
২০ আঙ্কে তথ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রে।দয়ুন।টকের ৮ অস্থে 

২৬ শ্লোকে নিম্বমঙ্গলের বাক্য যথা | 

আমরা অই্বৈতব।দিগণের উপ|দ্য ও. আনুদ্দস্বরূপ মিংহ।ঘনে দীক্ষিত 
হুইঘাছিলাম,,কিন্তু কোন গে।পবধূর লম্পট ( শঠ) হঠাৎ আমাদিগকে 

আপনার ভৃত্য করিয়।ছেম ॥ ৮৭ ॥. | 

৪ 

শি শট পাপ পপ শী -৮ পপ পাপ 

এ 

(৫১) 



188, শ্রীচৈতন্তচরিতাস্বত । [মধ্য । ১০ পরিচ্ছেদ। 

প্রভু কহে কৃষ্ধে তোমার গ।ঢ় প্রেম হয়। ধাঁহ। নেত্র পড়ে তাহ! 

| গ্রকৃষ্ণ স্ম,রয় ॥ ভটাগ।ধ্য কহে ছু'হ!র স্থনত্য বচন। আগে যদি কৃষ্ণ 
দেন সাক্ষাৎ দর্শন ॥ প্রেম বিনা ততু নহে তীর সাক্ষাৎকার। ইহার 

| ককপাতে হুয় দর্শন ইঙার ॥ ৮১1 প্রভু কছে বিষণ বিষুঃ কি কু সা্বা- 
| ভৌম। অতিস্ততি হয় এই নিন্দার লক্ষণ ॥ এত বলি ভারতী লঞ্ 
| নিজবানা! আইল! | ভার হীগেসাঞ্ি প্রভুর নিকটে রহিল! ॥৮২। 
| রামভদ্রাচার্ধ্য আর ভগবান্ আচার্য্য । প্রভু পাশে রছিল1 ছু'হে ছাড়ি 
| অন্য কার্ধ্য ॥ ৮৩॥ কাশীশ্বরগেসাঞ্রি আইলা আর দিনে। সম্মান 
[,করিঞা প্রভু রাখিল নিজন্থানে প্রভুর করান লঞা ইশবরদর্শন। 

|0% মহারাজ কহিলেন, প্রীকণে আপন।র গাঢ় প্রেম হয়, এ জন্য আঁপ- 

| নার যে যে স্থানে নেত্রপ।ত হইতেছে, দেই মেই স্থানে আপনার কৃষঃ 
| ফি হইতেছে 1 ভট্টাচার্য কহিলেন, আপন।দিগের ছুই জনেরই বাক্য 
ৃ সত্য, আগে ( পশ্চাৎ ) যদি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ দর্শন দেন, তখ।পি প্রেম 

| ব্যতিরেকে তীহার সাক্ষাৎকার হয় না,যাঁহার প্রতি ইই।র ৰৃপা হয়, 
| সেই ইই!কে দেখিতে পা ॥ ৮১ ॥ 
| প্রত কহিলেন, «বিষ বিষুঃ সার্বভৌম ! কি বলিতেছেন, অতি- 
| স্তুতি নিন্দার লক্ষণ হয়। এই বলিয়া! তারতীকে লইয় নিঞ্জবাঁসায় অ।পি- 

লেন, ভ।রতীগোন্বমী প্রভুর নিকটে অবস্থিতি করিলেন ॥ ৮২ ॥ 
তথ] রামভদ্রে আচার্য্য ও.ভগব।ন্ আচার্য্য এই ছুই জন অন্য কার্ধ্য 

পরিত্য।গ করিয়া মহাপ্রভুর নিকটে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৮৩॥ 
আর এক দিন ক।শীশ্বরগোস্বামী আগমন করিলে, মহাপ্রভু তাহাকে 

১] সম্মান করিয়া নিকটে রাখিলেন। ইহারা নকল যত্ব করিয়া মহাপ্রতুকে 

২১1 অগমগাথ দর্শন করাইতে লইয়া যান এবং অগ্রে লোকভীড় হইলে সে 



মধ্য । ১০-পন্জিচ্ছেদ | ] প্রীচৈতন্তচরিতামূত । ৪৮] 

রা রিরি রি টির রিট 

অ।গে লোকতীড় সব করে নিবারণ ॥ ৮৪ ॥ খত নদ নদী যৈছে সমুদ্ধে | 

মিলয়। এঁছে মহাপ্রভুর ভক্ত ধাহ। তাহা হয়। গবে আদি মিলিল! | 

প্রভুর প্রীচরণে। প্রভু কৃপা করি শবারে রাথিল। নিজস্থানে ॥ ৮৫ ॥ | 

এই ত কহিল প্রভুর বৈষ্বমিলন। ইহ! যেই শুনে গাগ্ন চৈতন্য চরণ ॥ 

৮৬॥ শ্ীরূপ রঘুনাথ পদে যার আ।শ। ঠৈতন্যচরিতাম্তত কছে কৃষ্ণ- 

দান ॥ ৮৭ ॥ 

॥%॥ ইতি প্রচৈতন্যচরিতাযতে মধ্যখণ্ডে খৈফবদিলদং নাম | 

দশম; পরিচ্ছেদ? ॥% ॥১০॥% ॥ | 

মিরা রারারািিরডানিরীরিনিররিরারিরি 2 ইটিটরার 

1*॥ ইতি মধাখও্ড দশমঃ পরিচ্ছেদঃ |%। 

২ শশী লি শশাশিি সতী শাশিশীশ 

শা শেপ শাসীপ্পাস্পপসীপীপিপসিস্প 

। ৮০ পা তি পপ্পীক তা শিপ পাাটি শি শি পপ পালা পা ্ পস্পপপ (০ পাপা পাপা পাপ পিসি 

। কল নিবারণ করেন ॥ ৮৪ 1 & 

যেমন নদ নদী কল আলিয়া মমুদ্রে মিলিত হয়, তদ্রুপ মহাপ্রভুর 

ভক্ত যেখানে দেখ।নে থ।কুন, সকলে আমিয়া মহাপ্রভুর চরণে মিলিত | 

হইতে লাগিলেন, মহা প্রভূ কৃপা করিস তাহ।দ্িগকে ০ নিকটে | 

বাখিক্েন 1৮৫1 ৃ 

এই ত বৈষ্ণবমিলন বর্ণন করিলাম, ইহ ধিনি শ্রবণ করেন, উহার 

চৈতন্যচরণারবিন্দ প্রাপ্তি হয় ॥৮৬। । 

শ্ীরপ রঘুন!থের প।দপন্মে আশা করিয়। কৃষ্ণদাস এই বাজার 

চরিত।ম্বত কছিতেছে ॥ ৮৭1 ৰ 

॥ % ॥ ইতি আ্ীচৈতন্যটরিত।মুতে মধ্যথণ্ডে য়া মনারায়পবিদযা ৰ 

বরকত চৈতন্যচরিভা স্কঙুটিপ্লনীতে বৈফবমিলন নম দশম গরিচ্ছেদ |%] 

এ 322555551৯৯ 

মা এ 
এ গস স্পা ্ ঃ ত 

দঃ পু 



'শ্রীচৈতনাচরিতাস্বত। 
মধ্যপাল।। 

০০0 

৫. | এক।দশঃ পরিচ্ছেদ 

হ্যদ্দ গত তাঁগবং গৌরচন্দ্রঃ, কুর্দিন্ ভক্তি? ভীজগঞ্থথেছে | 
11. ঘানাভাবালঙ্ক ত।ঙগঃ স্বধল।, চকে শিশ্বং প্রেমপন্য।ণিমগ্রং ॥ ১ ॥ 

জয় জয় প্রীচেতন্য জয় শিত্যাণন্দ। জয়াদ্ৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত- 
বৃন্দ ॥২ ॥ আর দিন সার্বভৌম কছে প্রভুস্থানে | অভয় দান দেহ 

'তবেকরি নিব্দেনে॥৩॥ এড কছে কহ তুমি কিছু নাহি ভথ়। 

'ধেগ্য ছৈলে রুরিব অযোগ্য হইলে নয় ॥ 8 ॥ স্দিতৌম কহে এই 
ক ০ পাপা সস ০ পপ উপ পা - ০4 শট কিনি শীট ৭ শী ততিশিশী শশী পাপী শিক শিশ শিপ করলা? 

অদগুমিতি। গৌরচন্র: গ্ীণগয়।থণে হে পীগম়থমনিরে ভাঁডি? সহ অঠাগ 

'মহোদ্ধতং তাওবং নৃহ্যং কুর্বন সণ ধায়। নিজনূপেণ বিশং গ্রেমখনায়াং নিম আল। 

'বিশুং চক্ষে কৃতবান। কথহৃদো গৌরচন্ত্রঃ। ভাবালন্তঃ নানা হাবসমূহৈরলক্ক চাণি তুর্ি 

তাঁনি অঙ্গানি ল্য সঃ॥ ১॥ 
০ পিপি শশা পািসস পপি লালপা পাশাপাশি 

গোৌরচন্র গন।(বধ ভবে অপস্কত হইয়। ভক্তগণ মহ স্রীজ্াম।খ- 

দেবের গৃহে অত্যন্ত উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়! নিজরপৰ।গ] খ্খিসং গারকে 

প্রেমবনা।য় নিমগ্ন করিলেন ॥ ১। 

ঈ্ীচৈতন্যের জয় হউক জ্যা হউক, ঈনিত্যনন্দচন্দ্রের জয় হউক 

ও অদ্বৈতচন্জ্র এবং গোৌরতক্তবৃন্দ জয়ঘুক্ত হউন ॥ ২॥ 
খন্য একদিন সার্বভৌম প্রস্তুর শিকটে কছিলেন, হে প্রভে|! 

সঁগনি যদি অভয় দন করেন, তবে নিবেদন ক্রি ॥৩॥ 

প্রভূ কহিলেন, আপনি কে|ন ভয়স্ক্রিবেন না, যোগ্য হইলে করিধ 
1 কিন্তু অযোগ্য হইপে করিতে পারিন ন| ॥ ৪ ॥ 
.. সার্বভৌম কহিলেন) ৫ পরতে! ! এই রাজ। প্রতাপরুদ্র উৎ্কপ্ঠিত 



এপস 
শ্ 

ুধ্য। ১১ পারচ্ছেদ। ] শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বত। ৪৪৩ 

| প্রতাপরুদ্র রায়। উতৎকণ্ঠিত হঞা তোম। শিপিবারে চায় ॥৫॥ কর্ণে। 

হস্ত দিঞ। এ|ভু স্মরে নারায়ণ। সার্বভৌম কহ কেন অযোগ্য বচন। 

মঙ্গাননী বিরক্ত আমার রাজদরখন। স্ত্রীদরখনলম বিষের ভক্ষণ ॥ ৬॥ 

তথ।হি প্রীচেতন্চন্দ্রেদঘুন!উকে ৮ অঙ্কে ২৭ শ্লোকে 

( কণোঁিধায়) মার্পিভৌমং প্রতি শ্রীচৈতন্যদেববাক্যং যখ।__ 

ূ নিকঞ্চনগ্য ভগবন্তঙগণেম্মুখপ্য 

| পরং পরং লিগমিমো্ভবমাগরস্য। 

সন্দর্শনং পিষম়িণ।মথ যতি ঠ।ঞ ৃ 

ূ হ। হন্ত হন্ত বিষমতক্ষণতোহপ্যমাধু ॥ ইতি ॥৭॥ 

ৃ সার্বভৌম কহে সত্য ততোম।র বচন জগন্নাথপেবক রাজ। কিন্তু 

| 
| 

০০ এ শিপ শি ও পাটি শী 
র্ পো ৮ রাস এপাশ পর কা সপ আক শাশিিশ নু 

নিক্িঞনসে। [| ভবসাগরসা পরং পার, লিগমিনোরিচছোর্জনসা বিষ” রাং সদর্শনং | 

সোযি ভাগ সন্দরশনং পিশভগণতভো২পি অম' পু 5 ঃ॥৭॥ |] 
শাপীপ্পিশীপকিপাপিটিপস ০411 ৬ পপ পাপ ৬ 

হইগছেন, ঠিন আপনার রি নির্িত হইতে ইচ্ছা! ব করেন ॥ ৫ ॥ 

এই কথা শুণিয়। প্র কর্ণে হস্ত গ্রদানপুপিক নারায়ণ স্মণ করিয়। 

 কথিপেন, সার্বভৌম ! এ অযোথ্য বাক্য কথিতেছেন কেন? আমি 

সংম!রে রি সন্ভ্য।পী আমর মন্বন্ষে রাজ-দর্শন ও স্ত্রী-দর্শন ব্ষতক্ষণ 

তুল্য ॥ ৩ 

এই রা প্রমণ প্রীচৈ তন্যচন্দ্রদয়ন।টাকে ৮ অ+স্ক ২৭. পশ্লোকে 

সার্ভৌমের প্রতি প্রীচৈতন/দেবের বাক্য যখ!- 

চৈতন্যদের ( কর্ণে হস্ত দিয়) হা কট! হ।কষ্ট! সার্লাভৌম! 

আপনিও কি ইহ।ই কহিতেছেন? যিনি ভবার্ণবের পরপ|রে যাইতে 

অভিলাধী, এবং ভগবস্তজনে উন্মুখ, সেই সিঘঞ্চন জনের বিষয়ি-ব্যক্কির 

ও রমণীগণের দর্শন বিষভঙ্ষণ হইতেও অতীব অনিষ্ট কর ॥ ৭ ॥ [ও 

মার্ধধতেম কহিলেন, আপনর এ ঝ|ক্য সত্য, কিন্তু রাজা জগলগাধু- 

ট্হ হি 17 ;. ্ 



8৪৪8 | শ্রী চৈতন্যচরিতা মৃত [মধ্য 1৯১১ পিরিজের। 

ভ্ঞোত্তম ॥ প্রভু কহে তগাপি রাজ। কালদর্প।কার। কানা পরশে 
| যৈছে উপজে বিক।র ॥৮॥ 

তথাহি গ্রীচৈতনাচন্র্োদয়নাটকে ৮ অঙ্কে ২৮ শ্লোকে 
সর্বভৌমং গ্রতি জ্ীচৈতন্যদেববাক্যং যথ।-_. 

আকারদপি ভেতব্যং জীণ|ং বিষগ্সিণামপি। 
যথাহেমনসঃ ক্ষে।ভন্তথা তন্যাকৃতেরপি ॥ ইতি ॥৯॥ 

এঁছে বাঁত পুনরপি মুখে ন। আনিবে। পুনযদি কহ আমা এখা 

ন! দেখিবে॥ ভয় পাঞ। সার্ববভৌম নিজঘরে গেলা। হেনকালে গ্রতাপ- 

আফারাঁদপীতি। ভ্্রীণাং বিষয়িণামপি আক।রাৎ আলেখ্াং চিত্রগটস্িতাঁদপি ভেতবাং 

ভয়নীয়ং শুসেৎ। দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। যথা অছেঃ কালপর্পাং মনসং ক্ষোভে! মহাজয়ং সাত 
| তথ| তদ্বং ভয়ং ভবেৎ ॥ ৯1 

দেবের মেবক অতএব ইনি উন্তমভক্ত হয়েন। মহাপ্রভু কহিলেন, 
যদিচ ইনি'ভক্তোত্তম হউন, তথাপি রাজা কাঁলসর্পের আক।র, কাষ্ঠ- 
নির্মিত স্ত্রীপুন্তলিক! স্পর্শে যেূপ বিকাঁরোৎপত্তি হয়, তত্রপ ॥ ৮। 

এই বিষয়ের গ্রম।ণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রেদয় নাটকে ৮ অঙ্কে ২৮ প্লোকে 
সার্ব্বভৌমের প্রতি প্রীচৈতনাদেবের বাক্য যখা__ 

.. ঠৈতন্যদের -কছিলেন, ব্ষধরের আকার যেমন বিষধরের, ন্যায় 
চিত্তের ক্ষোভজনক, তন্দ্রপ স্ত্রীগাতি ও বিষয়িলোকের আকার দেখিয়1ও 
ভয় কর। উচিত ॥ ৯॥ 

অ।পনি একথ| পুনর্বার মুখে আনয়ন করিবেন না, যদি পুনর্বব!র 
বলেন তবে আর আমাকে এখানে দেখিতে পাঁইবেন না, সার্বভৌম 

মহাপ্রভুর এই কথ! শুনিয়া ভীত হও যখন নিজগুছে গমন করিতেছেন, 
'এমন সময়ে রাজ! প্রতাপরুদ্রে পুরুষোত্তম দর্শন করিতে আগমন, করি- 
নু ৮ 

সু . . রঃ রি ভরা, এ ৃ ঃ 

১১ চর বি ক রি 2 ূ 
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রুদ্র পুরুযোন্তমে আইল ॥ ১০ ॥ রামানন্দরায় আইল! গজপতি-মঙ্গে। 

প্রথমেই প্রভূরে আপি মিপিলেন রঙ্গে ॥ ১১॥ রায় প্রণতি কৈল প্রভু 

কৈল আলিঙ্গন । দুই জনে প্রেমাবেশে করেন জদ্দন ॥ রাযসনে গ্রভূর 

দেখি স্সেহ ব্যবহার-। সব ভক্তগণ মনে হৈল চমতকার ॥১২। রায় কছে 

তোমার আজ্ঞায় রাজাকে কহিল। তে।মার ইচ্ছায় রাঁজ। মোরে বিষয় 

ছাঁড়।ইল ॥ আ।মি কহিল আমা হৈতে ন! হয় বিষয় । চৈতন্যচরণে রই 

যদি আজ্ঞ। হয় ॥ ১৩॥ তোমার নাম শুনি রাজ আনন্দিত হৈলা। 

আঁদন হৈতে উঠি মেরে আলিঙ্গন কৈলা॥ তোমার নাম শুনি হৈলৈ' 

মহা প্রেমাবেশে । মে।র হাতে ধরি কহে পিরীতি বিশেষে ॥ তোনার যে 

লেন ॥ ১০ ॥ 

র।মানন্দরায় গজপতি প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, 

(তিনি প্রথমেই আনশ্দচিত্তে মহাপ্রভুর নিকট আগিয়। উপস্থিত হই- 

লেন ॥ ১১ ॥ 
রাঁ় আসিয়া প্রণাম করিলে মহ! প্রভু তাহাকে আপিঙগন করিলে 

এবং ছুই জনে প্রেমাবেশে রোদন করিতে ল।গিলেন। রায়ের সহিত 

প্রভুর স্নেহ ব্যবহার দেখিয়া! মমস্ত ভক্তগণের মনে চমৎকার বোধ 

হইল ॥ ১২॥ 
অনস্তর রাঁ় কহিলেন, প্রভো! ! আপনার আজ্ঞ।ক্রমে রাজাকে ঃ 

কহিয়াছিলাম, আপনকার অতি প্রায়ানুসারে রাজ। অ।মাকে বিষয় ত্যাগ 

করাইয়।ছেন। আমি রাজাকে কহিধ।ছিলাম আম। হইতে আর বিষয় 

কার্ধ্য হইতেছে না, আপনার যদি আজ্ঞ! হয়, তাহা হইয্ চৈভন্যদেষের 

চরণারবিন্দ সমীপে-গিয়1 অবস্থিতি করি ॥১৩ |. লক, 

প্রতো ! আপনকার নাম শুনিয়। রাজ। আন্দ্দিত হইলেন এবং আপন, 

হইতে উঠিন! আমকে আলিগ্গন করিলেন । ছে ভগধম্! আপনার নাম 

ঠ - 
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বর্তন ভূমি খাছ গে বর্তন। নিশ্চিন্ত হই পেস গ্রাভুর চরণ [১৪ ॥ 
আমি ছার যোগ্য নহি ভার দরশনে। তারে যেই গেবে তার সফল 

"জীবনে | পরমকৃপলু*তিই ব্রজেন্রনন্দন। কে!ন জশ্মো মোরে অবশ্য 
দিবে দরশন ॥ ১৫॥ যে তার প্রেম-আরর্তি দেখিল তোমাতে, | তার এক 
লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে ॥ ১৬॥ প্রভু কহেন তুমি কৃষ্ণতকত 
গ্রধান। তোমারে যে প্রীঠি'করে সেই ভ।গ্যব!ন ॥ তোমাতে এতেক 
প্রীতি হইল রাজর। এই গুণে কৃপ্চ তারে করিল আঙ্গীক।র ॥ ১৭॥ 

তথ।ছি লঘুভ।গবতামতে উ্তরখণ্ডে ভক্তায়ুতে ৭ অনু হং 

সপ সপ 

গুনিয়।ই রাজার মহাপ্রেম।বেশ হইল, ঠিনি আম।র হস্তগারণ করিয়। 

বিশেষ প্রীতিপহকরে আম।কে কহিলেন । তোমার যে জীবিকা তাঁহ। 
তুমি ভোগ কর এলং নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীচেতনাচরণ|রবিলোর সেবা 
করিতে থাঁকে ॥ ১৪ 1 

1৭. অনন্তর রাঁজা আমাকে কহিলেন, আমি অতি অধম, তাহার দর্শনে 
; যোগ্যপান্র নগি, তাঁহ!কে যে সেব। করে, তাহ।র- জীলন সফপ। তিনি 

ব্রজেন্ত্র নন্দন ও পামন্তপলু, তিনি কোন জন্মে আম|কে দর্শন দান 
করিবেন ॥ ১৫ ॥ 

প্রভে।| আপনাতে উ।হার যে গ্রকার প্রেমের আহি দেখিলাম, 
তাছ!র এক.লেশমাত্র প্রীতিও আম।তে নাই ॥ ১১1 

মহাপ্রভু কছিলেন, তুমি কৃষ্ণ ভর্জের মধ্যে প্রধান, তোমাতে যে 

শ্রীতি করে তাহাকে ভ।গ্যবান্ বলিয়া! জানিতে হইবে । তোমার প্রতি 
রাজার যখন এই প্রকার প্রীতি হইয়াছে এই গুণে জীবুঞ্চে তাহাকে 

: | অঙ্গীকার করিব্রে,॥ ১%॥ 
জিও 

. ধাই বিষয়ের প্রম!ণ লঘু'ভাগবতামুতের উততরখণ্ডের ভ্ক্কামবতে ৭ অন্ধ 



/* 
মি 

এ ও ধ্য। ৯১ পরিচ্ছেদ | ] তনািতা। | ৪৪৭ 

অ।দিপুর(ণে অর্জছুনং প্রতি [কল যথ।-_ 

যে মে তক্তঙনাঃ পার্থ ন মে শক্তাষ্চ তে জনা 

মন্তক্তান।ঞ যে ভক্তান্তে য়ে তক্ততম। মতা; ॥ ইতি ॥১৮॥/ 

উদ্প্রকরণে ৫ অন্কে পধাপুরাণীয়ো ত্তরখগডবচনং যখা_ 

জ।রাধনানাং মর্বেষাং বিষ্ঠোরারাধনং পরং। 

তশ্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনং ॥ ইত্বি॥ ১৯৪ 

একদশন্বন্ধে ১৯ অধ্য।য়ে ১৯ প্লে।কে মে 

উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং মখ।-__ 4] 

মন্তক্তপুজভ্যধিক! মর্বভৃতেষু মন্মতি£। 
২০ ৪০8 2৮৭-০৮৮ ক পাতিল জাল চিটিভারা ররর টিটি 

বে ইতি। হে পার্থ অঞ্জুন যে জন! মে যম তন্ত! কেবলং মাছেয জনি নতু মতা 

তে জন! মন্তকা*ন ভবন্তি, কিন্ত যে জন! মন্তক্তানাং মহ্পাসকানাং ভক্ত] তবন্ধি তে ভক- 

পৃ্জক।; জন! মে ময় তক্ততমাঃ সর্মভক্কোওমা; মত ভবন্তি ॥ ১৮ 

আঅয়েতি। পরং শ্রেঠং। তদীয়!নাং তক্তা!নাং॥ ১৯॥ র 

তাবাখনী পিকাথাং ।১১। ১৯। ১৯। মন্তকপুজেতি। অগচেষ্ লৌধিকী কিয়! চ। বচম! |. 
৮. ০ পরত আলাপ বস শো সপ 

সি? ০ 

ধত আদিপুরাণে অর্জুনের প্রতি শ্রীকষের ৰক্য যখ1-_ 

প্রীকৃষ্ণ কহিলেন; হে অর্জুন! যেসকল ব্যক্তি আমার ভজন 

করে তাহার! কখন আমার ভন্ত হইতে পরে না, কিন্তু ধাহার জামার 

ভক্তের ভক্ত, তাহা রাই আমার ভক্ত বলিয়া সম্মত হইয়া থাকেন 7 ২৮৫ 

& প্রকরণের ৫ অস্কে পদ্মপুরাঁণের উত্তরখণ্ডের বচন যথ!-. 

মহাদেব শঙ্করীকে কহিলেন, দেবি! সকলের জারাধনা অপেক্ষা | 

বিষধর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষ। আবার তদীয় ভক্তজনের আর্সারা 
মর্ববপেক্ষ। উৎকৃষ্ট ॥ ১৯॥ ৃ 

এক।দশস্কন্ধের ১৯ অধ্যায়ে ১৯, শ্লোক: 

উদ্ধবের প্রতি প্রীকৃষের বাক্য যখন * - : | 
জী কছিলেন, ছে উদ্ধব! আনার পরিচরধা় রর্বদ। লী | 

পিন রিটা রিনি রর, রে এ 
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মদর্ধেনপগ্গচে্উ।! চ বচম| মদগী,ণেরণং ॥ ২০ ॥ 
তৃতীয়ন্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ২* ক্লোকে মৈত্রেয়ং 

.. প্রতি বিছুরবাক্যং যখ|__ 
ছুর।প। হল্লতপনঃ সেবা বৈকুণ্ঠবতন। 

যত্রোপগীয়তে নিতাং দেবদেবো জ্বন।দিমঃ ॥ ২১। 

পুদী ভারতীগে।সাক্রিস্বরূপ নিত্য।নদ্দ। চর গেস।ঞ্ির কৈল 
রায় চরণ|ভিবন্দ ॥ জগদ|নন্দ মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ। যথ।যে।গ্য 

পা উস সত 

লৌফিকেনাপি মদগ,গানামীরণং॥ ক্রমসনদর্ডঃ। অভাধিকা! মৎপৃঁজতোঁৎপি তত্র মম সন্তোষ 
বিশেষাৎ। সর্বভাতেঘপি দৃশামানেযু মটমৰ মতেন্তর দ্করণং | ২০1 

|]. ভাবাধদীপিকায়াং। ৩। ৭।২০। অহে ছল্লভিং গ্রাণ্তং মমেত্যাছ। হুরাপ। ছু! 

ঠবছুঠসা বিকোস্তযোধস্য বা বাথ মার্গভূতেযু মহতঘ্থা। মহৎসেবয়া হরিকথাশ্রবণং ততো] 

হয়ো প্রেম! তেন ৪ দেহাদাহপন্ধানপি নিবর্থতে ইতি তাঁৎপর্যং। ক্রমসনদর্ডে। নাস্তি ॥২১। 
বারি 

অধ্টাঙ্গে অভিবাদন, আমার পুজা অপেক্ষ। আমার ভক্তের পূজা অধিক 
এবং লকল তুতেতে আমাকে দর্শণ, এই গকল দ্বারা আযাতে ভক্তি 

জন্মায় ॥ ২৭ ॥ 
তুতীনঙ্ষদ্ধে ৭ অধ্য।য়ে ২০ প্লো।কে মৈত্রেয়ের 

. প্রত্তি বিদুরবাক্য যথ|__. 

বিছুর কহিলেন, অ।ম!দের অতিদুল্পভ লাভ হুইল, আমি মহৎ 

ষেবা করিতে পাইলাম, হে মহাত্বন্! মহদ্বযক্ির তগব।ম্ বিষুঃর অথব। 
তদীয় জে।কের বন্ম্বরূপ, তাঁহারা সর্বদ দেবদেব জন্দনের গুগ- 
কীর্তন করিয়া থ।কেন, ক্বীছাদিগের ৫নবা অল্লতপা যতি অনায়াস- 
লভ্য নহে ॥২১॥ ূ 

0 রামানন্দরায় পুরী ও. ভারতীগোস্বামী, তথ| স্বরূপ ও নিত্যানচ্দ 
[এই চারিগোক্বামির ভ্রীচনণে অভিবাদন করিলেন। তছপরে জগদ্া-. 

এস 

. নে ক 



মধ্য । ১১ পরিচ্ছেদ। ] শ্রীচৈতশ্যচরিতামৃত | ৪8৯: 

সধ ভত্তে করিল পিলন ॥ ২২ ॥ প্রড়ু কছে রায় দেখিলে কমললেচিন।' 

রায় কহে $বে যাই পাব দরশন ॥ ভু কহে রাখ তুমি কি কা, 

করিল! । ঈশ্বর না দেখি আগে এখ| কেনে আইলা ॥ ২9 রায় কছে, 

চরণ রথ হৃদয় সারথি । ধাঁহা লঞা যায় ভাই! যায় জীব নবী ॥ আম, 
কি করিব মন ইহা লঞ্। আইল। জগগ্নাথদরশনে বিচার না কৈল ॥২৪; 

প্রভু কহে যাহ শীগ্র কর দণশন। এঁছে ঘণ যাই কর কুটুন্ঘ নিলঘ॥ 

গ্রভৃ-অ।জ্ঞ| পাঞ। র।য় চলিল! দর্শ.ন | রানের প্রেমভক্তি-ঘীতি বুষে 

কেন জনে 7 ২৫ ॥ ক্ষেত্রে আসি রাগ সার্বভৌমে ধোল।ইল। পীর্ধব*: 

ভৌমে নদস্করি তাহারে পুছিপ ॥ মোর ল।গি পরভু-পাদে কৈলে 

] 

২ শী পিপি পশপাস্পী সিট পপ পপ 

নল্দ ও: মুকুন্দ প্রস্ৃতি ঘত তক্তগণ উাহ!দিগের সহিত যখ|যে।গ্য মিলিত | 

হইলেন । ২২1 যে 
প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, ছে রায়! রুমললো!চম-জগম।থদেবকে 

দর্শন কর্সিযাছ 1 রায় কহিলেন, এখন যাইয়। দর্শন. করিষ। প্রভু ক্ষহি- 
লেন, রা! তদি একি কর্ম করিল) অগ্রে জগন্ন।খদেন দর্শন রর 

করিয়। কেন এস্থানে আদিয়ছ ?॥২৩॥ 
রায় কহিলেন, আমার চরণ রথ, আর মন সারখি, ইহারা যে স্থানে | 

লইয়া যায়, জীবরূপ রথী মেই স্থানে গমন করে। আমি কি কছ্িধ) 
আ।ম।র মন আমকে এস্থ।নে লইয়। অগিল, অগম।খদর্শনে রিচার ভরে: 
নই ॥ ২৪॥ ্ 

মহাপ্রভু কছিলেন, শীত্র গিয়া জগন্গাথ দর্শন কর, তৎগরে গত 
গিয়। কুটুম্বের সহিত মিলিত হইও। প্রভুর আজ্ঞ| প্রাণ্ড হইদা রা 
জগল্লাথদর্শনে গমন করিলেন, রায়ের নি রীতি বুঝতে কছ্ছি- 
রও শক্তি নাই ॥ ২৫ 

সাজা প্রতাপরুদ্র গেব্রে আগমন করিয়া পীবাতৌনকে উ1কাই- 
লেন) লার্ববতৌগ আ.দিলে ভাহ।কে নমস্কার করিয়া জিজস। করিলেন) 15. 
তত. 



8৫৮. প্রীচৈতন্তচরিতান্বত। [মধ্য 1 ১৯ পরিচ্ছেদ । 

নিখেদন | সার্বভৌম কছে কৈল অনেক যতন ॥ তথাপি মা কয়ে তিই 
ধ্বাধধরশন। ক্ষেত্র ছাড়ে গুন যদি করি নিবেধন | ২৬ ॥ শুনিয়া রাজার 
গন ছুংখ উপজিল। বিধাদ করিম! কিছু কহিতে লাগিল ॥ পপি নীচ 
সদ্ধাক্লিতে তায় অবতার শুনি জগাঁই মাধাই তিঠে। করিলা উদ্ধার | 
 প্রতাপরদ্রে ছাড়ি করিবেম. জগৎ উদ্ধার । এই প্রতিজ্ঞা! করি জানি 
ধ্রিয়াছেম অবতার ॥ ২৭ ॥ 

তধাহি শ্রীচৈতন্যচন্োদয়ন।টকে ৮ অস্কে ৩৪ গ্লে।কে 

পার্ভৌমং গ্রাতি প্র।পরুদ্রবাক্যং যখ।-_ 
 আধর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্ মংবীক্ষীতে হস্ত তথাপি ঘে। মং । 

এপস পি স্পা শিপ ১ পপ রি 

এ আদর্বনীয়ানিত্যাদি। স ভীরধচোতন):॥ ২৮ ॥ রড 

ূ জু'গনি আমার অন্য গ্রভূর পাদপস্মে কি নি করিয়াছেন? ধার্য, 

.তৌঁম কহিজেন, আমি আপনার জন্য অনেক ধত্ব করিয়াছি, তখ।পি 

এভিনি রাপ্রদ্শন করিবেন মা, পুমর্ধ্বার য্গি নিধেদন করি) তাহা! হইলে 

টি ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়! চলিয়া! ধাইবেন ॥ ২৬। 

এই কথা শুনিয়া! রাজার মনে অতিশয় চুঃখ উৎপগ হইল। তখন 

[বি বিধাদ করিয়! কিছু কহিতে লাগিলেন) চৈতন্াযদেবের পাপি 

উদ্ধীর করিতে অবতার) শুনিতে পাই, তিমি জগ।ই মাধ।ইটক উদ্ধার 

ফরিয়াছেম। তবে কি কেবল প্রতাপরুদ্রেকে ছাড়িয়! জগৎ উদ্ধার 

করিবেন) এই প্রতিজ্ঞ। করিখ্না অবতীর্ণ হইয়াছেন? ॥ ২৭1 
 প্রটৈতন্যচন্ে।দয়নটকে ৮ অঙ্কে ওর প্লেকে 

পার্বভৌমের প্রতি গ্রতাপকুজ্জরের বাক্য ধা» | 

| সেই.গ্রষঠু আধর্শনীয় : নীটজাতিদিগের প্রতি সম্পূর্ণরূলে কৃপা ধৃষি 

রিয়। ধাকেন) কিন্তু আঁসীয় প্রতি দিনা করিলেম মা। তবে কি 
: রর এ 



১৯৮ 

টি 
নং 

জজ টি ্ 

স্ব রর 

তারি 
 ঠাঁ। 

€ মধ্য । ১১ পরিচ্ছেদ ।] এ্চৈতন্যচরিতাম্থত | 8৫১ 
- সত, 

রিট তারার রিউি রিট রি 

'মদ্দেকবর্ডং কৃপয়িষ্যতীতি নিণাঁ কিং সে।ইবততার দেবঃ ॥ ইতি ॥২৮ | 

উতর প্রতিজ্ঞ ন। করিব র।জদরশন। মোর প্রতিজ্ঞা তাহ বিন! 

ছাড়ি জীবন ॥ যদি সেই সহাগ্রভূর না পাই কৃপাধন। কিবা রাজ্য 

কিবা! দেহ সব অকারণ ॥২৯॥ এত শুনি ভট্টাচার্য হইল! চিন্তিত। |. 

রাজার অনুর1গ দেখি হুইলা বিন্মিত ৷ ভট্টাচার্য কহে দেব ন! কর 

বিষাদ । তোমার উপর প্রভুর হবে অবশ্য গরসাদ ॥ ৩০ ॥ তিই প্রেম।- 

বীন তোমার প্রেম গাঢ়তর। অবশ্য করিব কৃপা তোমার উপর। 

তথ।পি কছিয়ে আমি এক উপায়। এই উপায় করি প্রভু দেখিবে 

যাহা ॥ ৩১ ॥ রথযাত্রাদিনে প্রভু সব তত্ত লঞ।। রথ-আগে নৃত্য করে 

শপ 

অ|মা ভিন্ন সকলকেই রুপা করিবেন বলিয়া সেই দেব অবতীর্ণ হইয়া" 

ছেন? ॥২৮॥ 
উহার প্রতিজ্ঞ! রাজদর্শন করিব না, অনার গ্রতিজ্ঞ তঁছার দর্শন 

ব্যতিরেকে জীবন ত্যাগ করিব। আমি যদি দেই গহাগ্রভুর কৃপ।ধন |. 

প্রাপ্ত নাহই, তাহা হইলে কি রাজ্য অথবা কি দেহ আমর সমুগ্ধায 

আঅক।রণ হইবে | ২৯ 

এই কথ। শুনিয়া ভট্টাচ।র্ধ্য অতিশয় চিন্তিত এবং রাজার অনুকাগ 

দেখিয়া অতিশয় বিশ্মিত হইলেন। অনস্তর রাজকে কহিলেন, ছেব! 

আপনি বিষাদ করিবেন না, আপনার প্রতি অবশ্য প্রভুর অনুগ্রহ 

(হইবে ॥ ৩০ ॥ | ৫1. 

তিনি প্রেমাধীন এবং আপনারও প্রেম গ।ঢ়তর, যদিচ তিনি আপ- 

মার গ্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করিবেন, তথ।পি অমি এক উপায় বলি, এই 

উপান্র করিয়। উহাকে দেখিতে পাইবেন ॥ ৩১॥ 

রখযাত্রার দিনে যখন মহাগ্রভু তত্তগণ সঙ্গে গ্রেসাবিষউট হইস্া রথের 



৪৫২ .. শ্রীচৈতন্যরিতাম্ত। [সধ্যা ১১ পরিচ্ছেদ। 
শীট শা শিশ্টাটিটাাটা শী তি শিপিশীপোিতিশীপিপিপাশ পাস্তা পাল পতাকা পাপা 

পসরা 

প্রেম বিট হএ। ॥ €প্রমাবেশে পুষ্পোদ/!নে করেন গ্রবেশ । সেইক।লে 
তুমি একা ছাড়ি রাজবেশ ॥ কৃঞ্ণ-রাদপঞ্চ।ধ্যায়ী করিতে পঠন। একলে 
গিঞ। মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ ॥ ৩২ | বাহজ্ঞান নাছি সে কলে কুষ্চনাম 
শনি । আলিঙ্গন করিব তোমায় বৈষব জানি ॥ 'রামানন্দরায় আজি 

1 তোমার প্রেমগ্তণ। প্রভু আগে কিল তাতে (ফিরিয়াছে মন ॥ ৩৩। 
[শুনি গজপতি-মনে সখ উপজিগ। প্রভুরে মিলিতে এই যুক্তি দৃঢ় 

কৈল। ম্ানযাত্রা কবে হুবে পুছিল ভটেরে। ভট্টকহে তিন দিন আয়ে, 
যাত্রারে ॥ ৩৪ ॥ স্ানযান্রা দেখি প্রভু পাইল বড় সখ । ঈশ্বরের অনব-. 
মরে হৈল মহাছুথ ॥ ৩৫ ॥ গোপীভবে প্রভূ বিরহে বিহ্বল হইএ/। ৃ 
2 22424১৬5 
অগ্রে নৃত্য এবং প্রেমাবেশে পুষ্পে।দযানে প্রবেশ করিবেন, আপনি সেই 
ক।লে রাজবেশ ত্যাগ করিয়! শ্ীরঞ্জের রাদপঞ্চাধ্যায়ী পাঠ করিতে 
করিতে এক।কী গিয়া প্রতুর চরণ ধারণ করিবেন ॥ ৩২॥ 

তঞ্ক।লে মহা প্রভুর ব|হজ্ঞ।ন থাকিণে না, কৃষ্ণন!ম শুনিয়। বৈষঃব- 
জ্ঞানে আপনাকে আলিঙ্গন করিবেন। অন্য রামানন্দর।য় প্রভুর অগ্রে। 
আপনার গ্রেমগুণ কীর্তন ০০০০ তাহাতে তাহার মন ফিরি- 
যছে॥ ৩৩॥ 

৭. এই কথ। শুনিয়। গজপতি প্র তাপরুদ্রের মনে স্থখ উপস্থিত হইল। ; 
গ্রশ্থুর মঙ্গে সিলিত হছইব।র নিমিত্ত ভট।চার্য্যের কথিত-যুক্তিই দৃঢ়তর ূ 
করিলেন। তৎগরে উট্রাচার্যকে জিজ্ঞাস। করিলেন, কবে আ্ানযাত্র। 
হইবে? ভট্টাচার্য্য কিলেন, যাত্র। হইতে আর তিন দিন আছে ॥৩৪॥ 

অনন্তর ক্লানয।ত্র। দর্শন করিয়। প্রভু অতিশয় স্থগ্রাপ্ত হইলেন, | 
কিন্তু প্রীজগন্লাথদেবের অনবমরে অর্থাৎ দর্শনের অভাবে মনে অত্যন্ত 

| ছঃখ বোধ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ 
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স্কিপ - 

মধ্য | ১১ পরিচ্ছেদ। ] আচৈতন্যচরিতাম্থত। 
আসপালাশ-স৮ 

শন পাপী এ আপ পপ সপ্ত পাপ্পপীপপিশীটি শশী িাশা টিতাপ্পশীিিশীশিসিসিসি 
- শি শা পাপী সপ 

আলালন।থে গেলা. গ্রভু নন।কে ছ।ড়িঞ। ॥ পাছে ভক্তগণ গেল! গুভুর 

চরণে। গোঁড় হৈতে ভক্ত আ।ইসে কৈল নিবেদনে ॥ মার্ববভৌম নীলা- 

চলে আ।ইল। গ্রতু লৈঞ1। গ্রভু আইল! র।জার ঠাই কছিল আমিঞ|॥ 

হেনকালে আইলা তাহ! গোপীনাথাচার্ম্য। রাঞজাকে আশীবাদ করি 

কছে গুন ভট্টচার্য্য ॥ ০৬ ॥ গৌড় হৈতে বৈষ্ব আগিয়।ছে ছুই শত। 

মহ। প্রভুর ভক্ত লব মহু!ভাগবত ॥ নরেন্দ্র আমিঞ। বে হৈল! বিদ্য- 
মান। ত। সবার চছি বসা প্রপাদ মমধান ॥ ৩৭॥ রাজা কছে পড়. 

ছারে আমি আজ্ঞ| করিন। বাসা-আদি যে চাছি পড়িছা! গব দিব 1৩৮ 

তখন প্রভূ গেপীভাবে ধিরে বিহ্বল হুইয়া মকলকে পরিত্য।গ 

করত আলালনাথে গমন করিলেন। পশ্চাৎ ভক্তগণ প্রভুর চরণসমীপে 
উপস্থিত হইয়া গৌড় হইতে ভক্তগণ আগিয়ছে, এই কথা নিবেদন 
করিলে, সার্ববনোম মহ প্রভুকে নীলাচলে লইয়৷ আমিপেন। অনন্তর 
রাজার নিকট গিয়। “মহ প্রভূ নীলাচলে আগমন” এই কথা যখন -নিবে- 
দন করিতেছেন, এমন সময়ে গোপীনাথ আচার্য অ।গমন করিয়া রাজাকে 

অ।শীর্ব।দ করত ভট্টাচার্ধাকে কছিলেন, ভট্টাচার্য! শ্রবণ করুন ॥ ৩৬ ॥ 

গৌড়দেশ হইতে ছুই শত বৈষ্ণব অ।গমন করিয়।ছেন, ত।ছারা সকল 
মহাপ্রভুর ভক্ত এবং পরমণভা!গবত নরেন্দ্রনামক লরোবর়ের তীরে 

আমিয়। উপস্থিত হইয়াছেন, তীহাদিগের বলা এবং মহাগ্রাদদ্বার। 
সমাধান কর]! কর্তব্য ॥ ৩৭ ॥ ৃ 

রাজা কহিলেন, আমি পড়িছ।কে অর্ধাৎ দ্বাররক্ষক প্রধন পাকে 

আজ্ঞ। দির, বাসাপ্রভৃতি যাহা যহা ্মাবশ্যক। লে ততসমুদর সস্প্গ 
রুরিয়। দিবে ॥ ৩৮ ॥ 1 ূ 

তৎপরে ভটাচ্ধ্যকে কছিলেন, ভট্টাচার্য ! গোৌঁড়দেশ হইতে | 
্ র 



8 প্রীচৈতন্যচরলিতাসত | [ মধ্য। ১১ পর়িচ্ছেদ। 

মহাপ্রভুর গণ যত আ।ইল। গৌড় হৈতে। ভট্র।চার্ধ্য একে একে দেখাহ 
আঁমাতে ॥ ৩৯ ॥ ডট কহে অ্র'প্বিক! কর আরোহণ । গোঁপীনাথ চিনে 
লবাকে করাবে দর্শন ॥ আমি কাঁহু না চিনি চিনিতে মন হয়। গে।পী- 
নাথাচার্য্য সবার করাবে পরিচয় ॥ ৪০ ॥ এত কহছি তিনজন অট্রালী 
চিল! । হেনকালে বৈধবগণ নিকটে আ।ইলা ॥ ৪১॥ দাসোদকদ্বরূপ 
গোবিন্দ ভুইজন। মাল! গ্রনাদ লঞ1 যায়) ধাহ! বৈষ্বগণ ॥ ৪২ 1 প্রথ- 
মেই মহাপ্রভু পাঠাইলা! ছু'হারে। রাজ। কছে ছুই কোন্ চিনাহ আমারে 
॥ ৪৩ ॥ ভট্রচার্ধ্য কহে এই স্বরূপদ।মেদর। মহা প্রড়ুর ইই হয় দ্বিতীয় 

| কলেবর ॥ দ্বিতীয় গে[বিদ্দভূত্য ইহ্। সবা দিঞ।| মালা গাঠাঞ্।ছেন 

মহাপ্রভুর যে সকল ভত্তগণ আগমন করিয়াছেন, একে একে তীহা- 
দিগকে আমায় দর্শন করাও ॥৩৯ ॥ ৃ 

ভটাচার্ধ্য কছিলেন, আপনি অষ্ট।লিকার উপর অ।রোহণ করুন, 
গোপীনাখাচারধয মকলকে জানেন, তিনিই আপনাকে দর্শন করাইবেন। 

কমি কাহীকেও চিনি না, কিন্তু সকলকে চিনিতে আমার ইচ্ছা! হই- 
তেছে, গে।পীনাথাচার্য্য সকলের সহিত পরিচয় করা ই।। দিবেন ॥৪০। 

এই বলিয়া যখন তিন জন অট্র।লিকায় আরোহণ করেন, এমন সময়ে 

1 বৈষ্চবগণ নিকটে অ।ধিয়! উপস্থিত হইলেন ॥,8১॥ 
| অনন্তর ম্বরপ-দ!মোদর ৪ গোবিপ্দ এই ছুই জন যেন্ছানে বৈষবগণ 

[ অবস্থিত অ।ছেন, সেইম্থানে মালা ও প্রপদ লইয়া! চলিলেন ॥ ৪২ ॥ 
মহাপ্রতু প্রথমে ছুই জনকে প্রেরণ করিয়ছেন, রাজ! কহিলেন, 

সেই ছুই জন কে 1? আমাকে চিনাইয়া দিউন ॥ ৪৩ 
ভট্টাচার্য্য কহিলেন, ইই।র নাম ম্বরূপদামে।দর, ইনি সা প্রড়ূর 

] দ্বিতী্ন কলেবর হয়েন। দ্বিতীয়ের নাম গোবিন্দ, ইনি মহা গ্রভুর তৃত্য.। 
1 মহা গোকষ করিয়া: এই ছুই জনছারা মাল! প্রেরণ করিয়া ছেন.ঃ8৪ 
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মধ্য। ১১ পরিচ্ছেদ |] শ্রীচৈহন্যচনিতাস্থত। 

প্রভূ তু গৌরব করিও ॥ ৪৪ ॥ অ(দৌ মালা অন্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল। ৰ 
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মাল! ত।রে দিল ॥ তবে গোবিশা বুবু, পু, ৰ 
আঁচার্ধ্যেরে । তারে না চিনেন আ.চার্ধ্য পুছিলা দামে।দরে 08৫1 দামে ৃ 

দর কেন ইই!র গেশিন্দ নাম । ঈশ্বরপুরীর সেবক অভিগুণবান্॥ প্রভু" 
সেবা করিতে ইহারে পুরী আজ্ঞ। দিলা । অতএব প্রত ইঙংকে নিকটে 

র/খিল| ॥ ৪৬ ॥ রাঁজ। কহে যারে মালা দিল দুই জন। আশ্চর্য্য ত্র 
এই বড় মহান্ত কোন্ 0৪৭॥ আগচার্ধ্য কহে ইহার নাম অদ্বৈত আচার্য্য । 
মহাপ্রভুর মান্যপাত্র সর্ববশিরো ধার্য ॥ শ্রীবাসপণ্ডিত ইহ পণ্ডিত 

বক্তেশ্বর । বিদ্য।নিধি আচার্য্য ইঠে। পণ্ডিত গদাধর ॥ আচার ্ঠে 
আচার্ধ্য পুরন্দর | গঙ্গাদাসপণ্ডিত ইহ! পণ্ডিত শঙ্কর ॥ এই মুর।রিগুপ্ত 
এই পণ্ডিত নারায়ণ । হরিদ।সুঠাকুর এই তুবনপাবন॥ এই হরিভট্র 

শি 
[5 2 

অনন্তর স্বরূপ গমন করিয়। প্রথমতঃ শখৈতের গলদেশে মাল! অর্পন : 
করিলেন। পরে গোবিন্দ আচ্ধ্যকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল, (আচার্য: 
উহাকে চিনিতে ন| পারিয়! দ।মোদরকে জিজ্ঞাস! করিগেন ॥ ৪৫ ॥ 

দ।মোঁদর কছিলেন, ইহার নাম গে।বিন্দ, ইনি ঈশ্বরপুরীর সেবক, ঁ 

এ ব্যক্তি অতিশয় গুশবান্। পুরীগোস্বামী ইহাকে মহাপ্রভুর 'গেষা 
করিতে আ।জ্ঞ! করেন, এজন্য মহা প্রভূ ইই!কে নিকটে রাখিয়াছেন 8৬ 

র।জ। কহিলেন, এই ছুই জন হাকে মাল! অর্শ করিলেন, এই | 
আশ্চর্য্য তেজংসম্প্ন অতি মহান্ ব্যক্তি কে? ৪৭ : | 

তখন গোপীনাথ।চার্ঘ্য কহিলেন, ইহার নাম অসৈত আচার্য, ইনি | 

মহাপ্রত্কুর লম্মানের পাঁত্র এবং সকলের শিরোধাধ্, অপর ইধার নাম 
জীবাসপতিত, ইষার নাম বকরেশ্বর, ইনি বিদ্যা নথি আরা, রর গা 



তং 

18৫৬. প্রীচেতন্তচরিতাম্বত। [মধ্য। ১১ পারচ্ছেদ। 

এই ভ্রীনৃসিংহানপ্দ। এই বাস্থদেবদত এই শিবানন্দ ॥ গোবিন্দ মাধব 
আর বাস্থদেবঘেষ। তিনভাই কীর্ভনে করে প্রভুর মস্তেষ॥ রা'ঘব 

| পণ্ডিত এই আচার্য্য নন্দন । শ্রীমান্ পণ্ডিত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ। 

গুক্ান্থর এই, এই শ্রীধর বিলয়। বল্লতপেন এই পুরুযোত্তম সঞ্জয়। 
ঝুলীনগ্রামবাসী এই সত্যরাজখ।ন। রামানন্দ আদি এই দেখ বিদ্য- 

মান ॥ মুকুন্দদাস নরহরি ্ীরঘুনন্দন | খগ্ডবাপী চিরঞ্ীন আর স্থুলো- 

চন ॥ কতেক কছিব এই দেখ যত জন। শ্রীচৈতন্যগণ সব টৈতন্য 
জীবন ॥ ৪৮ ॥ রাজা কছে দেখি আমার ছেল চমৎকীর। বৈশঃবের 

] $ছে তেজ নাহি দেখি আর ॥ কোটি-সূর্ধ্য-মম দভার উজ্্বল বরণ। কু 

2542-55-28 

ধরপগ্ডিত, ইনি আচার্য্য রত্ব, ইনি আঁচার্ধ্য পুরন্দর, ইণি গল্গ।দ।সপণ্িত 

| ইনি শঙ্গরূপত্ডিত, ইনি মুরারিগুগ্ড ও ইনি নারায়ণপণ্ডিত, অপর ইহার 

রসে হঞিদ।সঠাকুর, ইনি ভুবন পবিত্র করিতেছেন। আর ইনি হুরিভট্র, 

ইনি নৃসিংহানন্দ, ইনি বাস্থদেৰ দত্ত ইনি শিবানন্দ, অপর এই গোবিন্দ, 

ষীধব ও বাদে ঘোষ, এই তিন জ্।ত1 কীর্তন করিয়। মহা প্রভূকে 

1 সন্তু করেন। তথ] ইনি নন্দ্নম্বাচার্য্য রাঘবপণ্ডিত, এই শ্রীমান্ শ্রীকাস্ত 
পণ্ডিত, ইনি নারায়ণ, ইনি শুরাম্বরং ইনি শ্রীধর, ইনি বিজয়,' ইনি 

বল্পভলেন, ইনি পুরুযোত্তম, ইনি স্ীয়। ইনি কুলিনগ্রামমাদী সত্যরাজ 
গন এবং ইনি রামানন্দরায়, অপর মুরুন্দদাস, নুরহরি রঘুনন্দন, তথ। 

খগুধনী চিরঞ্জীব ও ল্লুলোচন, এই সকল্প অগ্রে বিদ্যমান রহিয়াছেন 

অবলোকন করন্। আর কত বলিব, এই যত লোক দেখিতেছেন 
ইই।দেয় চৈতলাগ্তই' সীব্ন॥ ৪৮। 

অন্ভুর রাজ! কহিলেন, ইই/দিগকে দেখ্য়ি আমার চমতকার 

[(যোধ হইল, বৈঞ্চবের এ প্রকার তেজ কখন ন/ই। ইহানিগের কোট 
টি 

কটি 
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-শাাশাাাাাাশাশীাটাাাী টাটা পপি 

নাছি শুনি এই মধুর কীর্তন ॥ এঁছে প্রেম এছে নৃত্য এছে হুনিধ্যনি | : 
কাছ! নাহি দেখি এছে কীহা নাহি শুনি॥ ৪৯ ভট্রাচার্ধ্য কছে, 
তোমার স্পত্য বচন। টৈতন্যের সৃতি এই নাঙগর্ীর্তন অবততি 
চৈতন্য কৈল ধর্ধপ্রচারণ। কলিকালের ধর্ম কৃষ্ণনাম-সন্থীর্ডন ॥ টি 
য্জে তার করে আরাধন। দেই ভ নৃসেধা সার কলিহতজন ॥ ৫৯। 

তথ।ছ প্ীমন্ত।গবতে ১১ স্বন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৯ গ্লেকে 

নিমিবজং প্রতি করতাজনবাক্যং যখ-_. 

কৃষ্ণবর্পং ভ্ষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গম্্রপা্দং। 

ভ|বার্থবীপিকার।ং | ১১। ৫। ২৯। 

শ্ীকষ্খাবতার[নন্তরকলিবুগ।বতারং পূর্ববহাহ কুক্চেতি। দ্বিধা কান্ত! যোঁধকঞে। 

সপ কপ পপ - ৯ ০৯ এ সপ 

ূর্ধ্য সমান তেজ এবং উদ্জ্বলবর্ণ। অমি কখনও এ প্রকার মধুর সন্ী. 
ভন, এ প্রকার প্রেম, এ প্রকার নৃত্য এবং এ প্রকর হরিধ্বনি কখনও. 

শ্রবণ করি নাই ॥ ৪৯॥ রর | 

ভটাচার্ধ্য কছিলেন, আপনর এ ধাক্য সত্য, এই নামসম্গীর্ভন 
চৈতন্যেরই সৃষ্টি অর্থাৎ উনিই ইহার শ্ৃপ্টি করিয়াছেন। চৈতন্যদেষ 
ভাবতীর্ণ হইয়। ধর্্মপ্রচ!র করিলেন। কলিক।লের কৃষ্ঃনাম-সন্্ীর্তনই 
ধর্ম । সঙ্কীর্ভনরূপ যক্জঘ।র1 বাহার! তাহ।রা আরাধন| করেন, তাহারাই 
হুমেধা। অ।র ধহ।র। কৃষ্খন।ম সঙ্ধীর্তনরূপ যজ্্ঘ্ব।রা চৈতন্যদেবের 
আর।ধন! না করে, তাহ!রা কলিহত সম্গষ্য অর্থ)ৎ কলি তাহাদিগকে |. 
বিনষ্ট করিয়াছে ॥ ৫০ ॥ | 

এই বিয়ের প্রমাণ ১১ স্বন্ধের ৫ অধ্যায়ে ২৯ ৯ ্ো্কে 
নিমিরাজের প্রতি করভ!জঈনের বাক্যযখা-- 

ণ _. 
০৯ 
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11. হজৈ। নীরা জি হি স্বমেধলঃ ॥ ইতি ॥ ৫১1 
পাশা শর্ট: ৮:27 
গৌরতং জুয়েধ্সো বজদ্ধি। গৌরবঞ্চাসা আন্ বাস্ায়ো হুলা গৃহতোহহূযুগং তনু:। 
গুরে। রজস্তণ। পীত ইদানীং রুষ্চাং গভ ইতান্র পারিশেধাপ্রমাণলন্ধং। ইদানীদেদ. 
বনাাপপদদ্বেনাতিখ্যাহে বাপরে কষ্ণতাং গত ইতাক্তে শুরুরকয়ো; সতাত্রেতাগততেন 

১ দর্শিতত্বা্চ। পীতগাাতীততং গ্রাচীনাবতা রাপেক্ষয়া। অর শ্রীকঞ্ণসা পরিপূর্ণকপদ্ধেন বঙ্গ 
: মাণস্বাদযুগাবতা রং তশ্মিন্ সর্ধেঘপানতারা অন্ততূতা ইতি তত্তংগ্রয়োজনং তক্মিকের 
| দিধাতীতাগেক্ষর]। তদেবং। যা দ্বাপরে কষোৎ্বতরতি তটৈব কলৌ ভ্রীমৌরেহপাবতর 
| তীতি শ্বারসালব্ধেঃ শ্রীকুষ্ণাবি9ভীববিশেষ এবায়ং গৌর ইতযায়াতি। তদবাতিচারাং। 

তদেতদাবির্ভাবত্বং তসা শ্বয়মেব বিশেষণদব।র। বানক্ি। কঙঃবর্ণং'কুষ্ণেতোতো বণৌ য। 
| যন্শিন্ ্রকণচৈতনাদেবনায়ি কৃষ্বাতিবাঞজকং কৃষেতি বরণযুগলং প্রযুক্তমন্তীত্যরথঃ | তৃতীয়ে 

ভ্ীমহুদ্ধববাকো সমাছৃতা ইত্যাদি পদো শ্রিয়ঃ সবর্ণেনেত্যত্র টাকায়াং প্রিয়ো রক্সিণাঃ 
[ সমানবরণধয়ং বাঁচকং যস্য সঃ) 'শ্রিনঃ সবর্ণ। রু্ীতাপ দৃশাতে। মনধ1। ক্কদঃং বরণরতি 

| তাদুশম্বপরমানদাবিণ।সন্মরণোল।সবশতয়া স্বয়ং গান্তি পরমকারুণিকতয়াচ সর্বেষ্নোইপি 
: লোকেভামেবোপদিশতি যস্তং। অথবা হ্বয়মকৃষ্ণং গৌরং দ্বিষ| শ্বশোঁভাবিশেষণেনৈব 
| ₹কোপদেই্টারঞ। ্র্শনেনৈব সর্ষেষাং ক: স্করতীতার্ঘঃ। সর্বলেকদৃাবুষং গৌর- 
: ম্পি ভর্কবিশৈষদৃ্ঠো তিষ! প্রক।শবিশে।ষণ করণ | তাদৃশশ। মনু রমেব সম্তমিসার্থঃ। 
| তকথাত্তন্দিন শীকফরূপট্যেবাবির্ভাববিশেষ: ম ইতি ভাব: তসা ভগবদেনেব শ্পষ্্যতি 
র লাঙ্গে(পাঙগান্্রপ্ধদং। অঙ্গানোব পরমমনোহরগ্থাদুপ।ঙানি ভূষণাদীনি। মহা প্রভা বন্ধ. 
| গান্যেবান্সাণি। সর্বদৈবৈকাস্তবাসিহাত্তানে/ব পার্যদাঃ | বভিম হনুভাটৈরদক্কদেব তথ 

দুষ্ঠোৎসাবিতি' গৌড়বরেম্্র বঙ্গোংকলাদি দেশীয়ানাং মহাগ্রসিদ্ধেঃ। অঙন্তগ্রেমা, 
'ক্পদত্বাভুতল্যা ঞ্ব পার্ধদা;। শ্রীমদৈ তাঁচার্বা- মহান্ুভাবচরণগ্রতৃতযন্তৈঃ সু বর্তমানৈ 

| ৫৫৮: 
|. বাহার নামের আঁদিতে কৃষঃ এই দুইটা বর্ণ আছে অথব! যিনি 
] আপনার কৃষ্ণাবতারের পরমানন্দ বিলাস সকল গান কয়েন এবং যিনি 
| কান্তিদায়া অব অর্থাৎ খোৌরবর্ণবিশিষ্ট, তথ সাঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও. 

4] গার্বদ সহিত ধন অবতীর্ণ হয়েন, তখন বিবেকি মনুষ্য নাতি 
| রূপ যজ্রধরা। তীহার আর্চদ। করেন ॥ ৫১ 8 

মক ঃ 1 , 
হি ! তি ঠঃ রঃ রি 
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রাজ কহে শাস্ত্রপ্রমণ চৈতন্য হয় কৃষ্ণ। তবে কেন পণ্ডিত সব' 

তাহাতে বিতৃষ্ণ ॥ ৫২॥ তট্ট কহে তার কৃপালেশ হয় যারে। সেই, 

সে ত।হারে কৃষ্ণ করি লৈতে পারে ॥ তর কৃপ। নাহি যারে পঠিত নহে 

কেনে। দেখিলে শুনিলে ত]ুরে ঈশ্বর না মানে ॥ ৫৩॥ | 

তথ।হি প্রীমন্তাগবতে ১০ স্কদ্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২৮ শ্লে।কে 

ই/কৃষ্ণং প্রতি ব্রল্গবক্যং যথ!-- পু 

তথাপি তে দেব পদান্ব,জদ্বয়- 

গ্রনাদলেশানুগৃহীত এব হি। 
রানি বারি রি ০ পা, পা পপ আস প 

ধাসিতি চার্থান্তরেণ 'বাক্তং। দেব ং সতং কৈর্গন্তি। যজ্রৈঃ পৃজাসস্ত।রৈ:। ন বর যজ্মেশ- 

মখ। মহে।ৎসব। ইতুযুক্তেঃ | তজ বিশেষেগ তা নাতিথেযং বানক্তি। সঙন্কীর্তনং বহুতিপিণিত্ব! 

তদগ(ননথং শ্লিকষগানং ততপ্রধানৈ। তথ! সনথীর্ভন প্রাধানাস্য তদাশ্রিতেঘ্েব দর্শনাৎ স 

এবান্রাতিধের় ইতি স্পষ্ট:। অতএব সহশ্রনান্সি তদবত1রহুচঞ্ষানি নামানি কথিতানি। 

বর্ণবর্ণে। হেমাঙ্গে! বরাঙ্গশ্চনানাঙগরী | সন্নাসকৎ শমঃ শাপ্ত ইত্যেতানি। দর্শিতকৈতৎ 

পরমবিদচ্ছিরোমণিগ শরীপার্বতৌমওউচার্ধোণ। কালারষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ রচচ্র্ত,ং 

রুষ্টচৈতন্যমাম!। আবিভূতিন্তস্য পাদারবিন্দে গাড়ং গা়ং লীম্গতাং চিত্তভূঙ্গ ইতি ॥ ৫১ ॥ 

রাজা কছিলেন, শান্তের প্রমাণে যণ্দ চৈতন্য কৃষ্ণ হইলেন, তষে 

কেন তাহাতে পণ্ডিতগণ বিতৃষ্ণ ( অগস্তষ্ট ) হয়েন ॥ ৫২ ॥ 

ভট্টাচধর্য কছিলেন, ধাছার প্রতি ভগবানের কৃপালেশ হয়, তিনিই 

উহাকে কৃষ্ণ বলিয়া জ।নিতে পারেন । আর বাহার প্রতি তাহ!র 

কৃপা না হয়, তিনি পণ্ডিত হউন্ না কেন? তিনি দেখিক্া শুনিযাও ৃ  

ঈশ্বর বলিয়া মানেন ন। ॥ ৫৩ ॥. | 

এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ স্বন্ধের ১৪*অধ্যয়ে. ২৮-ক্োকে 
ৃ শ্ীকুফের প্রতি ব্রহ্ম।র বাক্য যথা” 

ব্রহ্ম কহিলেন, হে দেব! হে ভগবন্! যদ্যপি মোক্ষ ্জান- 



্ পাপ পা পি পি পা পপ 

5 পাপ, এই ৬. ০.০ পা পপর... ০. ২৩৭ পপ পাস তি 

| ৪৬০ প্রীচেতন্যচরিতামৃত। [ মধ্য। ১১ পরিচ্ছেদ । 

জন।তি তত্বুং উরি 

নচান্য একোইপি চিরং বিচিন্বন॥ ইতি ॥ ৫৪ ॥% 
রাজ! কে সবে জগন্স।ণ না দেখিয়া। চৈতন্যের বসা-অ।গে চলিল! 

ধ।ইঞ1 ॥ ৫৫ ॥ ভট্ট কহে এই স্বাভাবিক প্রেমরীত। মহাপ্রভু মিলিতে 
(মববার উত্রুগ্ঠিত চিত ॥ আগে তারে মিলি মবে তারে আগে লঞ্া। 
তর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিব আমিঞ| ॥ ৫৬ ॥ র।জ! কছে ভব|নন্দের পুজ 

বাণীনাথ। মহাপ্রপাদ লঞ্চ! সঙ্গে জন পাঁচ গাত ॥. "মহাপ্রভুর আলয় 
[করিল গমন। এত মহাঁগরসাদ ব|চ।ছিকি কারণ ॥ ৫৭॥ তু কছে 
| তক্তগণ আইল জানিঞ|| প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তঁহ। লঞ| ॥৫৮ 

পাপ” পা সিনা, 

| লভ্য তণাঁচ তোমার পাদপদ্মরয়ের প্রল।দলেশে যে ব্যক্তি অনুগৃহীত, 
| তিনিই ত্বদীয় মহিমার তত্ব অবগত হয়েন, ততদ্ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি 
আনমৎ পরিত্যাগ ন। করিম চিরক।ল বিচার করিয়াও তাহ! জানিতে 
পারে না ॥ ৫৪ ॥ 

রাজা'জিজ্ঞ।সা করিলেন, সকলে জগন্ন'থ দর্শন না করিয়া! আগ্রে 

স্্ীচেতন্মদেবের বালার দিকে ধাবমান হইতেছেন কেন ?॥ ৫৫ ॥ 

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, এই স্বাভ/বিক অর্থাৎ স্বতগসিদ্ব-গ্রেমের এই 
| রীতি, মহাপ্রভূর সহিত মিলিত হইবার নিমিন্ত সকলেই উৎকগ্ঠিত-চিত্ত 

হইয়াছেন, অগ্রে তাঁহ।র মহিত মিলিত হুইয়! উহাকে অগ্রগমি করত 

উহ(র সঙ্গে অগনন।খ দর্শন করিতে আগমন করিবেন ॥ ৫৩ ॥ 

|. রাজ কহিলেন, ভবানন্দের পুজ্র বণীন।থ পচ সাত জন লে।কঘার। 
1] মহাপ্রপাদ হইয়! মহাপ্রভুর আলয়ে গমন করিল, এত মহপ্রগাদ কি. 
| জন্য আবশ্যক হইবে? ৫৭॥ ৃ 
| . ভট্টাচার্য্য কহিলেন, ভক্তগণ আগমন করিয়াছেন জানিয়া ্রস্ুর 
। ৮ শশা টা কাশী 

| 1 * ইহার টাক ম্যখণ্ডের ৬ পরিচ্ছেধে ১৯১ পৃষ্ঠায় আছে ॥. ১৪ 



মধ্য । ১১ পরিচ্ছেদ ] জ্ীচৈতন্যচর়িতা মত । ৪৬১ 
পপ ক পস্পী পাল শীত শপ পাশে শী শিশির পপ আপ আপা পাস ৩ পপ 

রজ। কছে উপবম ক্ষৌর তীর্ঘের বিধান। তাহা ন। করিএগ কেনে 

খাব অন্ন পান ॥ ৫৯ ॥ ভট কহে তূমি কহ সেই বিধিধর্ঘম। এই র।গ- 

মার্গের আছে পুনম ধর্ণ মর্ম ॥ ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞ। ক্ষৌর উপোষণ | 

প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা গ্রপাদ ভক্ষণ ॥ তীহা উপব।ন ধ।হ! নাহি মহা- 

প্রদাদ। প্রভু আজ্ঞ। গ্রসাদ-ত্য।গ হয় অপরাধ 1 ৬০ ॥ বিশেষে শ্ীহস্তে 
প্রভূ করিব পরিবেশন । এত লা ছাড়ি কোন্ করে উপোষণ ॥ পুর্বে 
প্রত প্রস।দান্ন মোরে আনি দিল। প্রাতে শয্যায় বদি আমি সেই অন্ন 

খ।ইল ॥ যারে কপ! করি করে হৃদয়ে প্রেরণ। কৃষ্জাশ্রয়ে ছাড়ে সেই 

বেদলোকধর্শা ॥ ৬১ ॥ 

সপ পপি ০ সাপ শপ পানা পাল ৬৩০২০৮৯৮ ০ শপাষপপীপাস্পিপ্পাশপা পি পাশপাশি পিটিশ শশী পাপা পক পসস্পী পা পপ পপ 

ইঙ্গিতে তথায় প্রনাদ লইয়া যাইতেছে ॥ ৫৮ ॥ 

র।জ! কছিলেন, তীর্থে আলির! উপব।ম ও ক্ৌরকর্্ম করিতে বিধি 
আঁছে, ইহারা তাহা! না করিয়া ফিরূপে অন্ন ও পান ( পেয়দ্রেব্য ) 

ভোজন করিবেন ? ॥ ৫৯ ॥ 
ভ্ট।চার্ধ্য কহিলেন, তাছ! বিধিধর্ম, আর রামমার্গের ইহাই সুক্ষম 

তাৎপর্ধ্য। ক্ষৌরকর্্ম ও উপবাম, ইহ! ঈশ্বরের পরোক্ষ (অগাক্ষাৎ) 
আজ্ঞ|। প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞ। এই যে প্রসাদ ভক্ষণ করিবে | যেস্থানে 
মহাপ্রম।দ নাই, দেই স্থ'নেই উপব।সের বিধি, প্রভূ আজ্ঞ! করিয়াছেন, | 
প্রসাদ ত্যাগ করিলে অপরাধ হয় ॥৬০ ॥ 

বিশেষতঃ গ্রভু শ্রীহন্তে পরিবেশন করিবেন, এত লাভ ত্য।গ করিয়। 

কেন উপবাস করিবে? পুর্বে মহাপ্রভু আমাকে প্রসাদ অন্ন আনিয়া 
দিয়াছিলেন, আমি প্র।ত্ক।লে শয্যায় বর্মিয়! সেই অন্ন খাইয়াছিলাম,, 
্রীৃঞ্চ ধাহ।কে কৃপা করিয়া! ছদয়ে প্রেরণ করেন, গেই ব্যক্তি প্রীক- 

1 ফের আশ্রপ্পে বেদধর্্দ ও লোঁকধর্ম পরিত্যাগ করে ॥ ৬১1 | 



্ীচৈতন্যচনিতাম্বত | [ মধ্য । ১১ পরিচ্ছেদ! 

তথাহি শ্রীমস্ভাগবতে ৪ ক্ষঙ্গে ২৯ অধ্য।য়ে ৪৩ ক্লে।কে 
.. প্রাচীনবহিষং প্রতি ন।রদবাক্যং যথা. 

যদ যগ্যানুগৃহ্নতি ভগবানাত্মভাবিতঃ | 
স জহাতি মতিং লে|কে বেদে চ পরিনিষ্ঠিত|ং ॥ ইতি ॥ ৬২। 

তবে রাজ। অট্র(লিক হৈতে তলে আইলা । কাশীমিশ্র পড়িছ।- 
' পাত্র ছ। বোলাইল ॥ গ্রতাপরদ্র আজ দিল দেই ছুই জনে। 

লি ৪2৯5-2৪৯৯০২০৯ 
ভ।বার্থদীপিকায়ং। 91২৯ ।৪৩। তহানাঃ কে! নাম কর্াগ্রহং হিতা পরমেশ্বরমেব | 

ভন্দেং অত আহ যমহৃহাতি অনুগ্রহে হেতুঃ আত্মনি ভাবিতঃ সন্ তদ|] লোকে লোকবাব, 
হায়ে বেদে চ কর্পমর্গে পরিনিষিতাং মতিং তাজতি॥ ক্রুমপনর্ডে। মহংস্থ শ্রদ্ধাতাঁর. 
তম্াান্ত,ভগবদমুগ্রহ: সময়ভেষ মপেক্ষা গ্রাবর্তিমানঃ সর্বনিরপেক্ষাং ভক্তিং দদাতীতাাহ যদ 

| হলতি। আনি মহগ্ব।র| কথাশ্রবণেন শুদ্ধে চিন্তে ভাঁবিছঃ মন্ যদ] যস্যানুগৃহ।তি তদ! 
| মলোফে লৌকিকবাবহারে বেদে চ কর্মকাণ্ডে পরিনিটি তামশি মতিং জহাঁতি পরিতাজ. 

ভীত্যর্থ; ॥৬২॥ 

টি লললীনীর্ট১৯১ ১৯৯০২, 

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীযস্তাগবতের ৪ স্বন্ধের ২৯ অধ্যায়ে 
৪৩ শ্লে।কে প্র।চীনধহির প্রতি নারদবাক্য যথ|__ 

. নারদ কথিলেন, রাজন! এমত আশঙ্কা করিও না, যে ব্রহ্ম।দি দেব- 
| তাঁর! কর্ের আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়! পরমেশ্বরের ভজন করিতে অক্ষম, 
[তবে অন্য ব্যত্তি কিরপে পারিবে? মহারাজ! ভগবান্ বাসুদেব 
| আক্সাতে ভাবিত হুইয়। যখন যাছার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন তাহার 

| লোকবব্যবহারে ও কর্মমার্গে পরিনিষ্ঠি ত। বুদ্ধি পরিত্যক্ত হয় ॥ ৬২॥ 
|... জনভ্তর রাজ। জট!লিকাঁর উপরিভ!গ হইতে নিষ্মে আগমন করিয়। 
| কাগমিশ্র ও পড়িছাপাত্র এই ছুই জনকে ভাক।ইয়। আনিলেন। 
] গ্রতাপরদ্্র ও ছুইকে এই বলিয়া আজ! করিলেন, প্রভুর নিকট, যত, 



শপ 

& ৪ 

মধ ১১ পরিচ্ছেদ | ] শ্রীচৈতন্যচরিতাস্ৃত। ৪ 

প্রভু স্থানে আসিয়াছে বত ভক্রগণে ॥ সবারে স্বচ্ছন্দ বাসা স্বচ্ছন্দ 
গ্রনাদ । শ্বচ্ছন্দে দর্শন কর।ইহ যেন নহে বাদ ॥ প্রভুর আজ। ধরি 

 পোহে সাবধ।ন হৈএ। আজ্ঞ। নহে তাহা করিছু ইগ্গিত বুঝিয়া ॥ এত্ত 
বলি বিদায় দিল মই ছুই জনে। গার্বাভৌম দেখি আইলা বৈষঃর 
মিলনে ॥ ৬৩ ॥ গেপীনাখা চার ভট্টাচার্য সার্বভৌম । দুরে হি দেখে 
প্রডুর বৈষ্ণব-দর্গম ॥ মিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি সব বৈষ্ঃর্গণ। কাশী- 
মিশ্রগৃহ-পথে করিল] গমন ॥ হেন কালে মহগ্রভু,নিজগণ সৃঙ্গে। 

বৈষ্ণব মিলিপা আদি পথে মহ।রঙ্গে ॥ ৬৪ ॥ অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ 
(বন্দন। আ।চার্ষোরে কৈল প্রত প্রেম আলিঙ্গন ॥ প্রেমানন্দে হেলা ফৌছে ; খর 

ভল্তগণ আগমন করিয়।ছেন, তীহ।দিগকে স্বচ্ছনে ব।সাস্থান, স্বচ্ছন্দে 

মহাপ্রস।দ দান ও স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইও যেন কেন বাদ উপস্থিত না | 

হয়, কোমরা দুই জনে মাবণানপুর্বক প্রভুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া কার্ধ্য 

করিবা, আর যাহাতে আজ্ঞ। নাই তাহাও ইঙ্গিত জানিয়া ঘমাধান করিও 
এই বলিয়। রাজ! ছুই জনকে বিদায় দিলেন। তৎপরে সার্ববভোম 
নৈষবমিলন দর্শন করিতে আগমন্ঃকরিলেন ॥ ৬৩॥ 

গোপীনাখাঁচার্্য ও মার্বভেোম ভট্টাচার্য এই ছুই জন দুরে অবস্থিতি | 

করিয়া মহাপ্রভৃর বৈষ্ণবমিলন দর্শন করিতে ছিলেন । বৈদ্লগণ যখন | 

ূ সিংহদ্বার পরিত্যাগ করিয়! ক।শীমিশ্রের গুহের পথের দিকে গমন করি- | 

| লেন, এমন সময়ে ম্হাপ্রভু নিজগণ-সঙ্গে করিয়। মৃহ।কৌতুক সহকারে | 
পথমধ্যে অ।সিয়া বৈষ্ধবগণের মহিত মিলিত হইলেন ॥ ৬৪ ॥ 

অনস্তর অদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুর চরণ বন্দূন করিলে, মহা প্রত আচ1- | 

ধ্যকে প্রেমলিঙ্গন করিলেন। ছুই জনে £প্রমানন্দে অতিশয় অস্থির 

হইলেন কিন্তু মহ!গ্রভু সগয় দেখিয়! কিঞ্চিত ধৈর্্য।বলচ্ছন করিলেন ॥৬৫ | 
এ | ৮৫ 

| শ রে 1৯7 রঃ 



| ৪৬8. ্ জীচৈতত্া্রিতাম্বত। [মধ্য । ২১ পরিচ্ছেদ | 

| পরম নি সময় দেখিয়। প্রড়ু হৈলা কিছু ধীর ॥ ৬৫॥ শ্রীবাসদি 
( ফৈল রর চরণ বন্দন। প্রত্যেকে করিল। প্রভু প্রেষ আলিঙ্গন ॥ একে 
একে সব ভক্বে কৈল মম্তাষণ। সবা লৈঞা অভ্যন্তরে করিল গমন ৬৬ 
মির আঁবাঁস লেই হুয় আনন স্থান। অগঙ্থ্য বৈষব তাহা! হৈল পরি- 

| মাখ। আপন থিকটে। গ্রড়ু বা বমাইল। আপনে ্রীহস্তে বায় মাল! 
|] চন দিল। ৬৭ ॥ ভট্টাচার্য আচার্য আইল! প্রভু-স্থানে | যখ[ফোগ্য 

মিলন করিল সবামনে ॥ ৬৮॥ আদৈতেরে প্রড়ু কছে বিনয়বচনে। 
1 আজি আঁফি পূর্ন লাম তোঁমার আগমনে? অদ্বৈত কছে ঈশ্বরের এই 
[| ভাব হয়। যদ্যপি আপনে পূর্ণ ফড়েসবধ্যময় ॥ তথাপি ভক্তসঙ্গে তার! 

| হয় হবখোল্লাষ । ভক্তসঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাম ॥ ৬৯ ॥ বাস্থদেব। 

তৎপরে শ্রীবান!দি আগমন করিঘ়। মহা প্রতুর চরণ বন্ধন করিলে | 
মহাপ্রভু গ্রত্েককে প্রেমলিঙ্গন করিলেন তদনস্তর একে একে! 

| সকল ভক্তকে সম্তাষ। করত দূকলকে লইয়া গৃহমধ্যে গমন করিলেন॥৬৬ 
কাঁপীমিঞ্জের অ।বষগৃহ্ অতি অল্প স্থান হয়, তথায় অসংখ্য বৈষ্ণব | 

1 আলিয়া মমধেত হুইলেন। গ্রভূ আপনার নিকট গকলকে উপবেশম 

1 করাইয়া স্বয়ং ভ্রীহাত্তে তাহাদিগতক মালাচন্দন অর্পণ করিলেন ॥ ৬৭ ॥ 
অনন্তর, ভঙ্চার্ধ্য ও গোপীনথাচাঁধ্য এই ছুই জন প্রভুর নিকট 

| আঞ্ষমন করিয়! কলের সহিত বখাযোগ্য মিলিত হইলেন ॥ ৬৮ ॥ 
তৎপরে প্রভু বিনয়বচনে অদ্বৈতকে কলিলেন, আপনার আগমনে 

| অদ্য আদি পূর্ণ হইলাম, অইৈত কহিলেন, ঈশ্বরের এই বাব হয় যে, 
0 যদ তিনি পূর্ণ ফড়েবধ্যমনর হয়েন, তথাপি ভক্তলঙ্গে তাহার ভুখোরাঁস 
[টি এজন্য তিথি সা নিরন্তর নাঁব।বিধ বিলা করিয়। থাকেন ৬৯. 

নি নে 
প্র 
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মধ্য। ৯১ পরিচে্েদ |] জ্রীচেতন্থচরিতাস্ৃত | - 

দেখি প্রভু আনন্দিত হৈঞ|। তারে কিছু কহে তাঁরে অঙ্গে হস্ত দিএঁা-॥ 1 

যদ্যপি মুকুদ্দ আমার সঙ্গে শিশু হৈতে। তাহা হৈতে অধিক স্ধ ্ 

তোমকে দেখিতে ॥৭৬॥ বাস্থ কছে মুকুন্দ আরে পাইলে তোমার ৮ । 

1 তোমার চরণপ্রাপ্তি সেই গুনর্জন্স ॥ ছোট হৈশ্রথ। মুকুন্দ এবে হৈলা মোর 

জ্যেষ্ঠ । তোমার কুপ।পান্র তাতে সর্বগুণশ্রেষ্ঠ ॥ ৭১1 পুন গরু কে 

আমি তোমার নিমিতে। ছুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে ॥ স্বরীপের 

ঠ।ঞ্রি আছে লই লেখাইঞ্র। | বাসুদেব আনন্দ হৈল! পুস্তক পাইঞ্জ! 

0২২ ॥ গ্রতেকে মকল বৈষ্ণধ লিখিঞ। লইল। ক্রমে ক্রমে ছুই পুস্তক 

অনন্তর মহা প্রভু বাহৃদেবকে দেখিয়। আনশিত ইত তাহার ভঙ্গ- 

সপর্শপূর্ববক ত্রহাকে কিছু কছিলেন, যদিচ মুকুন্দ শিশুকাল হইতে 

আমার নিকটে আছে, তথাপি তাহ! অপেক্ষা! তোষাকে দেখিয়া! অধিক 

সখ প্রাপ্ত ইই ॥ ৭০ ॥ 0 
বাসুদেব কহিলেন, আগ্রে মুকু্দ আপনার সঙ্গ লঙ করিয়াছে, 

আপনার চরণ প্রাপ্তিকেই পুনর্জন্ম বলিতে হইবে। মুকুদ্দ ছোট ইইল্লেও 

এখন এ আমার জ্যেষ্ঠ বিশেষতঃ ষখন আপমার টরণপ্রাণ্ড হইন্নাঞ্ে, 

তখন ইহাকে সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ জানিতে হইবে ।॥ ৭১ ॥ 0 

পুনরায় প্রভু কহিলেন, আমি দক্ষিগ দেশ হইতে তোমায় দিসি 

ছুই খানি পুস্তক আনয়ন করিয়াছি, প্বরূপের নিকট আছে, তুমি তাহা 

দেখাইয়া গ্রহণ কর। বাদে ছুই খানি পুস্তক প্রাণ্ড হইয়া! জানগিত 

হইলেন ॥ ৭২ ॥ মি | 

তহুপচর যত বৈষ্ণব ছিলেন ভাহার! প্রত্যেকে এ ছুই খাঁমি পুপ্তক | 
লিখি! লইলেন, ক্রমে ক্রমে পুস্তক ছুই খাঁনি জগৎ ধ্যাণ্ত হইল ॥ ৭৩| 

$ শা ক কেশ - পট 



৪৬৬. শ্্রীচৈতন্যচরিতাম্বত। [মধ্য । ১১ পরিচ্ছেদ । 

জগৎ ব্য।পিল ॥ ৭৩॥ শ্রীব।স!দ্যে কে গুতু করি মহাগ্রীত। তোমার 
চারি ভাইর আি হই মুল্যক্রীত ॥ শ্রীব(ম কহেন কেনে কহ বিপরীত। 
কপাধুল্যে চ|রি ভাই তোমার মূল্যক্রীত ॥ ৭৪ ॥ শঙ্কর দেখি! এভু 
কহে দামোদরে | গৌরব প্রীতি অম।র তো।ম।র উপরে ॥ শুদ্ধ কেবল 
প্রেম আম।র ইহার উপর অতএব মোর সঙ্গে রাখহ শঙ্কর ॥ ৭৫। 

দাঁমোঁদর কহে শঙ্কর ছোট আম হৈতে। এবে আমার বড় ভাই তোমার 

কুগাতে ॥ ৭৬ ॥ শিবানন্দে কহে প্রভু তোগার আাতে। গঢ শনুরাগ 

হয় জানি আগে হৈতে ॥ শুনি শিবানন্দ মেন প্রেমাবিন্ট হৈঞ|| দু. 

| বহ হয়! পড়ে শ্লে।ক পড়িঞ। ॥ ৭৭ ॥ 

পপি. পপ পাপ ১ ০৩ | ৩৯ ২৩ তাপ শাস্প্পপিত তি ৯৮ তিশা শী পার ৩ পপ ৩ পপ পপি তত শশা শী শিপ পীাীশিট 

তদনন্তর মহাপ্রভূ ভীবমাদিকে মহ।গ্রীতি মহক।রে কছিলেন, 
তোমার উরি দ্রাতারই অ।মি মৃল্যক্রীত হইয়।ছি, প্রীবাস কহিলেন, 

গ্রভে|! কেন বিগরীত কহিতেছেন, কৃপ।রূপ-মৃপ্যদ্বার] আমরা চারি 

আতা আপনকার মুল্যক্রীত হইয়াছি ॥ ৭৪ ॥ 
 ুক্কীরকে দেখিয়া মহ।গ্রভু দামোদরকে কহিলেন, তোমার উপর 

আমার সগৌরব প্রীতি আছে, শঞ্চরের প্রতি কেবলমাত্র শুদ্ধ প্রেম, 
অতএব শঙ্করকে আমার শিকট রাখ ॥ ৭৫॥ 

দ|মে।দর কহিলেন, শঙ্কর আম। অপেক্ষা ছে'ট, কিন্ত এখন আপ- 

মার কুপায় আমার জ্যেষ্ঠ ভাত ॥ ৭৬ ॥ 

তৎপরে প্রভূ শিবানগ্দকে কছিলেন, তে।ম।র গতি আঁষ।র গাঢ় 

। খনুরাগ 'অ|ছে, ইহা আমি পূর্ব হইতে অবগত অ।ছি, এই কথ। শুনিয়! 
[শিবান্ সেন প্রেমাবিষ্ট হওত শ্লোক পাঠপূর্ববক দগুবৎ পতিত, হই 
ৃ পন ॥ রা ॥ | 

ূ পাপ পপাসপাসপোপ সপ পাশপাশি পিসাস্পিপ পোপ পিস্পাীশ শিট াস্পো পেস পপি পপ সপ্ন 



মধা। ১১ পরিচ্ছেদ । ] শ্রীচৈদ্তল্যচরিতামৃত। হি 

মি 

তথাহি চৈতন্যটন্দ্রোদয়ন।টকে ৮ অস্কে ৫৭ ক্জেকে 

গ্রীচৈতন্যদেবং এতি শিবানন্পমেনবাক্যং যথখ!-- 

নিমভ্জতে|ইনন্তভবা ৭রবান্ত- | 

শ্চিরাঁয় মে কুলমিবাঁসি লব্ধ: | 

ত্বয়াপি লব্ধং ভগবশিদ।শী- 

মনুভমং পাজমিদং দয়ায়াঃ ॥ ইতি ॥ ৭৮ ॥ 

গ্রথমেই মুরারিগুপ্ত গুভুরে না মিলিঞ। 1. বাহিরে পড়িঞা আছে 

দণ্ডবহ হৈঞা ॥ মুবারি না দেখি গ্রতু করে অন্থেঘণ। মুরারি লইছে 

ধঞ। আইল। বহুজন ॥ ডা নিহত গুচ্ছ টানি দশনে ধরিএ|। মহা প্রহর 
--৯৮স্পাসপপরপীাশিপিপ শি পপীত 

শী লেপ নস 
-শিশিশি 

টি দক হি তিল আপা সপে খত 

নিমক্জত ইতি । হে অনগ্ত হে পরতো হে ভগনন্ ভবার্পবান্তর্বণসমুদ্রমধ্যে চিরায় ব- 

ক।লপর্য/প্তং নিমক্জরত পঠিতসা মে মম সগন্ধে লন্ধঃ গ্রপ্তত্বমেব কুলং তটমিব তমিব অসি 

 ভব্সীতার্থঃ। হে ভগবন্ ইদানীং অধুন। দরায়। ইদং অনুনভমং কুপাত্রং জনং নীচসদৃশং 

তয়।পি লন্ধং অত দশনেন অন্ুগুহাণেতি ভাব: । অতএব ত্বমেণ করুণাসমুদ্রক্পভুরিত্ি ॥৭৯ 

সপ 

চৈতনচন্দ্রেদয়ন।টুক ৮ অঙ্কে ৫৭ গ্লে।কে 

প্ীচৈতন্যদেবের প্রতি শিবানন্দমেনের বাক্য যথা 

শিবানন্দ কহিলেন; ছে আনন্ত ! চিরদিন অ।মি ভবার্ণবে নিম 

হইয়/ছিলাম, এক্ষণে তাহার কুলের স্গরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হ্ই- 

যাছি ॥ ৭৮ | 

প্রথমেই মুরারিগুপ্ত এ্ডুর সহিত মিলিত মা হইয়! দণ্ডের ন্যায় 

বাছিরে পতিত হুইয়! রহিয়াছেন, মহা গরু 'মুরারিকে দেখিতে ন1 পাই 

তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, এ সময়ে অনেক লোক যুরারিকে 

লইয়। যাইবার নিশিন্ত ধাবমান হইয়| আসিলেন, তখন মুরাঁনি দন্তে ছুই 

গুচ্ছ তৃণ ধারণ করিয়! মহা গ্রন্ভুর অগ্রে দৈন্য গুকাশপূর্ববক দীনতাবে 

22 ০০2১০ 
পপ পপ ািশিহীশীীীীশিািস্পীপীীশিশী 



৪৬৮ ্রীচেতন্যচরিতাম্ত। [মধ্য। ১১ পরিচ্ছেদ। 

আগে গেল! প্লেন্যদীন হৈঞ|॥ ৭৯ ॥ মুরারি দেখিয়া প্রভু উঠিল! 
মিলিতে । পাছে গাছে ভাগে মুরারি লাগিলা বলিতে ॥ মোরে ন! ছুইহ 
মুঞ্ি অধম পাঁমর | তোমার ম্পর্শযে!গ্য নহে পাপকলেবর ॥ ৮০ ॥ প্রত 
কহে মুরারি কর দৈন্য সম্বরণ। তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় 
মন ॥ এত বলি গ্রস্ভু তারে করি আলিঙ্গন।,নিকটে বস।ইঞ1 করে অঙ্গ 
সম্মার্জন ॥৮১॥ আচার্ধ্যরত্ব বিদ্য/নিধি পণ্ডিত-গদাধর। হরিভট্ট গঙ্গা দা 

আ.চাধ্য পুরদ্দর ॥ প্রত্যেকে সবার গ্রভূকরি গুণগান পুনঃ পুনঃ আলি- 
লয়। করিল লল্ম।(ন ॥ ৮২ ॥ সবারে সম্মনি গ্রভুর হইল উল্লাম। হরিদাস 

| না দেখিয়। কছে ক।হ। হরিদাস। দুর ছৈতে হরিদাদ গে।সাঞ্জি দেখিয়!। 

গমন করিলেন ॥ ৭৯ ॥ 

| গনস্তর প্র মুরারিকে দেখিয়! তাহার সছিত মিলিত হুইবাঁর জন্য 
| গাত্রোখান্ করিলেন) যুরারি প।ছে পাচ্ছে দৌড়িতে দৌড়িতে বলিতে 
লাগিলেন, আমাকে স্পর্শ করিবেন না, আমি অতি অধম ৪ আমার 

এ পাঁপদেহ আপনার স্পর্শযে।গ্য নহে ॥ ৮০ ॥ 

প্রভু কছিলেন, মুরারি! দৈন্য সম্বরণ কর, তোমার ৪ দেখিয়। 
অ।মার মন বিদীর্ণ হইতেছে, এই বলিয়| প্রভু তাহাকে অলিঙগন করত 

নিকটে বস।ইয়। তাহার অঙ্গ সম্মার্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৮১ ॥ 
তগপরে আচার্য্য রত্ব, বিদ্যা নিধি, গদাধরপগ্ডিত, হরিভট্, গঞ্গদাস 

[ও পুরন্দর আচার্য্য, মহাপ্রভু ইহাদের প্রতেকের গুগগান করিয়। পুনঃ 
পুনঃ আলিঙ্গন করত সম্মান করিলেন | ৮২॥ ূ 

মহাগ্রড়ু মকলকে 'ম্মান করিয়া অতিশয় উল্লসিত হইলেন, কিন্তু |. 
[বরাক ন1 দেখিয়া! কহিলেন, হরিদ!স কোথায় ?॥ ৃ 

তখন হরিদান দুর হইতে মহাপ্রতুকে দর্শন করিয়া রাগের ৰ 
.! 
কি ক. 
দির 



মধ্য । ১১ পরিচ্ছেদ। ] ভ্রীচৈতন্যচরিতা মৃত । ৃ ৪৬৯ | 

িনিরিরিরনিরিরির  া ০ 

রাজপথ প্রান্তে পড়ি অ।ছে দণ্ডবহ হএঞ। ॥ মিলন স্থানে আপি প্রর্থুরে 

ন! মিলিল। রাজপথ প্রান্তে দুরে পড়িএ রহিলা ॥৮৩। ভক্ত দব ধাঞা |. 

আইলা হরিদাস নিতে । প্রভু তোমায় মিলিতে চাছে চলহ তুরিতে 1৮৪ 

হরিদাস কহে মুগ্রি নীচজাতি ছার । মন্দির নিকট যাইতে নাহি অধি- 

কার॥। নিভৃতে টেটামধ্যে যদি স্থান খানিক পাঙ। তহ। পড়ি রই 

এক! কাল গোডাও ॥ জগন্নথের সেবক মোর স্পর্শ নাহি হয়। তাহ! 

পড়ি রই মোর এই বাঞ্ছ। হয় ॥ ৮৫ ॥ এই কথ। লোক গিঞ1 প্রডুরে 

কছিল। শুনি মহাপ্রভু মনে স্থুখ বড় পাইল ॥ হেনক।লে কাশমিশ্র 

পড়িছা! দুই জন। আগিঞ। করিল প্রচুর চরণ বন্দন ॥ ৮৬॥ সর্ব্ব- 
আপিল ৫ 

পার্থদেশে দণ্ডবৎ হুইখ1 পড়িয়া রহিয়াছেন। মিলনস্থ।নে আপিয়। প্রভুর 

সহিত মিলিত হইলেন না, রাজপথের গ্রস্তভাগে পতিত হুইয়। খাকি- 

লেন ॥ ৮৩॥ | 

ডত্তদকল হরিদসকে লইবার নিমিত্ত ধাবমান হইয়! আসিয়া কহি" 

লেন, প্রভূ তোমার সহিত মিলিত-হুইতে ইচ্ছ। করিয়াছেন, শীত্র গমন 

কর ॥ ৮৪ ॥ 

হরিদ(ল কহিলেন, আমি নীটজ!তি অতিতুচ্ছ, মন্দির নিকট যাঁইতে 

আমর অধিকার নাই। নির্জনে টে।ট| (উদ্যান) মধ্যে যদি কিছু-স্থান 

প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমি একাকী পড়িয়া থাকিয়া এই কাল যাপন 

করি, জগন্ন(থের মেবকের সঙ্গে যেন আমার স্পর্শ ন। হয়, আমি সেই 

স্থানে পড়িয়া! থাকি, আঁগ।র এই বাঞ্। হইতেছে ॥ ৮৫ ॥ ' 

লোক গিধ! যখন মহাপ্রভুর নিকট এই কথ| বপিল, তখন তিনি | 

শুনিয়া যনে মহাসম্ত্ট হইলেন। এই সগয়ে কাশীমিশ্র ও পড়িছা (ছার-. 

রক্ষক প্রধান পা) এই দুইঙণ আপিগ| প্রতুর চরণ বন্দনা করি" 

লেন ॥ ৮৬ ॥ . 
ৰ ্ 

। 

_ ৪ 

পু 
্ ্ ৮ ০ রে পতিত কি জল পচ পিসি 8৪৩77-17 ত ্ ০৬০৪4 
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8৭5. ভ্ীচৈতন্যচরিতাম্বত। [ম্ধ্য। ১১ পরিচ্ছেদ। | 

বৈষবেরে দেখি স্থী বড় হৈল]। যথাযে।গ) মবদনে আনন্দে লিলিলা 
॥ ৮৭ ॥ প্রভৃপাদে ছুই জন কৈল নিবেদন । আজ্ঞ। দেহ বৈষ্বের করি 
সম।ধান ॥ মব।র করিয়ছি বাঁসাগুহ সংস্থন। মহ।প্রসাদা্স সবার করি 

| মমাধান ॥৮৮1 প্রভু কহে গে।পীনাথ যাহ সব! লঞ|। ধাঁহ! ধাহা কে 
| তাহা বাদ! দেহ যাঞা ॥ ৮৯ ॥ মহাও্সাদাম দেহ বাণীনাথস্থানে। মর্বব 
1 বৈষণবের এই করিব সমধানে ॥ আমর নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে । 
| এক খনি, ঘর আছে পরম নির্জানে ॥ গেই ঘর আম।কে দেহ আছে 

প্রয়োজন । নিভৃতে বগিএ। তাহা করিব প্মরণ ॥ ৯* ॥ মিশ্র কহে সব 

| তোমার মগ কি কারণ। আপন ইচ্ছায় লহ চাহ যেইস্থান॥ আসি 

এপস 

ততপরে বৈষ্বগকলকে অবলোকন করিয়া অতিশয় স্থখী এবং 
সকলের সহিত সানন্দে যথাযে।গ্য মিলিত হইলেন ॥ ৮৭ ॥ 

অনন্তর গুভুর পাদপদ্ধে ছুই জন নিবেদন করিলেন, গ্রভো ! আজ্ঞ। 
দিউন, বৈষ্ণবগণের মমাধান করি। সকলের বাঁমাস্থ।ন স্থির করিয়াছি, 

মহ।প্রস।দ-অন্ন ছ।র| সকলের মাধ।ম করিব ॥ ৮৮ ॥ 
তখন মহ প্রভু কহিলেন, গোপীনাথ ইই।দিগকে লইয়া য1ও, ইহার! 

যে যেস্থানে, বলেন, মেই €সই স্থানে গিয়। ইহ।দিগকে বানান গদান 
কর ॥ ৮৯। ৃ 

অর মহাপ্রনদ-আন্ন বাণীনাথের স্থানে দ[, গে গিয়া সকল বৈষ- 
বের সমাধান করিবে | অপর আমার নিকটবর্তি এই পুঃগ্পাদ্যানের 
নি্জ-স্থানে একখানি গুহ আছে, আমার প্রয়োজন থাক।য় ঘেই গৃহ 

] খনি আমাকে অর্পন কর, আমি. তথায় নির্জনে বধিয়। ন্মরণ করিব ॥৯০ 
মিশ্র কহিলেন, সমুদায় আগনার, আপনি কি জন্য চ1হিতেছেন, | 



মধ্য। ১১ পরিচ্ছেদ |]  গ্রীচৈতনাযচরিতাম্বত। | ৪4১] 

ছুই হই তোমার দস আজ্ঞাকারী। যেই চছি দেই আঁজা: কর রক 
করি ॥ এত কহি দুইজনে বিদায় করিলা। গোপীনাখথ বাদীনীথ ঢুই সঙ্গে 
দিলা ॥ ৯১ ॥ গোপীনাথে দেখ।ইল সব ব।সাঘর। বাণীনাথ ঠ1ঞি দিল 

প্রপাদ বিস্তর ॥ ব[ণীন!থ আইলা অন্ন পিঠ! পানা! লঞ। | গোঁপীনাথ 
ন(ইল। বাসর মংস্ক'র করিঞ। ॥ মহাপ্রভু কহে শুন সব বৈষ্কবগণ। |. 
নিজ নিজ বালা সবে করহু গমন ॥ ৯২ ॥ সমুদ্র-স্স]ন করি কর চূড়া দর. 

শন। তবে এখ। আমি অজি করিবে ভোজন ॥ ৯৩ ॥ প্রভূ নমক্করি সবে | 

বাদ॥ত চলিলা। গোপীনাথা চা মব।য় বাসস্থান দিলা ॥ ১৪ ॥" তবে 

সপ্ত পাশ পিপ্পি শশী শিট পিপি পিসী পা পপি 

আপনার যে স্থান প্রয়োজন হয় তাহা সচ্ছন্দে গ্রহণ করুন। আমরা ছুই | 
জন আপনকার আঙ্ঞ।কারী দাস, যাহা! ইচ্ছ। হয় আমাদের প্রতি কপ | 
করিয়া তাঁহ।ই আজ্ঞ। করুন, এই বলিয়! ছুই জনকে ধিদায় করিলেন, | 
গেপীনাথ ও বাণীন!থ এই ছুই জনকে"উাহ!দিগের সঙ্গে দ্িলেন-॥ ৯১. 
এ ছুই জন গোপীন!থকে সমস্ত বাসাগৃহ দেখাইলেন, এবং বানী- 

নাথের হস্তে বিস্তর প্রসাদ অর্পণ করিলেন, বাঁণীনাথ' অঙ্গ, পিঠ! ও. 
পান! (সরব ) লইয়। আলিলেন এবং গোপীনাথ বাসার সংস্কার অর্থাৎ 
মর্জনাদি ক্রিয়। আগমন করিলেন ॥ ৯২ ॥ | 

অনন্তর মহাপ্রভু মকল বৈষ্চবগণকে কহিলেন, তোমরা সফল. 
আপন আপন বাসায় গমন কর, তৎপরে সমুদ্রে স্নানপুর্ধক মন্দিরের 
চূড়া দর্শশ করিয়। পুনর্ধবার এস্থনে আগমন করত অদ্য াজন ] 
করিৰ| ॥ ৯৩ ॥ 

মহা প্রভূ-এই আজ্ঞ। করিলে তাহার সকলে উহাকে প্রগাম কিয়া 
বাসায় গমন করিলেন, গেপীনাথাচার্ধ্য প্রতোককে বাসাঙ্ছান নির্দেশ 

বি - 
[৬] 



1188২ ভ্রীচেতন্তচরিত।যুত |. [মধা। ১১ পরিচ্ছেদ, 

গ্ুভু আইলা. হরিদ।সমিলনে। হরিদান.করে প্রেমে নানসন্থীর্ভনে ॥ 
গ্রভু দেখি পড়ে অ!গে দগুবংহঞ। | প্রভু আলিঙ্গন দিল তারে উঠা- 

| ইঞ্জ! ॥ ছু জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে। প্রডূগুণে ভৃত্য বিকল, 
| প্রভূ ভূত্যঞ্ডণে ॥ ৯৫ ॥ হরিদাস কহে প্রভূ না ছুইহুমে।রে। মুঞ্ি নীচ 

অন্পৃশ্য পরমপামরে ॥ ৯৬ ॥ প্রভু কহে তে।মা স্পর্শি পবিত্র হইতে। 
তোৌঁয়।র পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে ॥ ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্দিতীর্ঘে 

[স্বান। ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপে।দান ॥ নিরন্তর কর চারি বেদ 
অধায়ন। ঘি ন্যাপসি হৈতে তৃমি পরমপ।বন ॥ ৯৭ ॥ | 

তথ।ছি ্রীমদ্ত।গবতে তৃতীয়ঙ্ষন্ধে ৩১ অধ্য।য়ে ৭ শ্লে।কে 

করিয়া দিলেন ॥:৯৪ ॥ _ 
. আনস্তর মহু।প্রড়ু হরিদ।মের সহিত মিপিত হইতে আগমন করিলেন, 
তৎক।লে ছরিদ!স নামসন্ীর্ভন করিতেছিলেন, প্রভূকে দর্শশ করিয়। 
. অঞ্জে দণ্ডবত পতিত হইলে) প্রভূ উহাকে উঠ।ইয়। আলিঙ্গন করিলেন 

এবং ছুই জন প্রেমাবেশে রোদন করিতে লাগিলেন। এঁ যময়ে ভৃত্য 
প্রভুর গুণে এবং প্রভূ ভূত্যের গুণে বিকল (অধৈর্ধা) হইয়া গড়িলেন ॥৯৫ 

. তখন হরিদাস কছিলেন, প্রত আমি নীচ (নিকৃষ্ট), অস্পৃশ্য ও 
অতিশম প।মর ( প।পিষ্ঠ ), আমাকে স্পর্শ করিবেন নাঁ॥৯৬॥ 

- গ্রস্ত কহিলেন, পবিত্র হইব!র নিমিত্ত তোমাকে স্পর্শ করিতেছি, 
তোমার যে রূপ পবিত্র ধর্দ তাহা আমাতে নাট। ভূমি ক্ষণে ক্ষণে 
'সমস্ততীর্ধে স্নান, যজ্র, তপস্যা, দান এবং নিরন্তর চারিবেদ অধ্যয়ন 

| করিয়া থক, অতএব তুমি দ্বিজ ও সম্যাপি- হইতেও পরমপবিত্র ॥ ৯৭॥ 
|. রা বিষের প্রমাণ শ্রীমস্ত।গবতের ৩ ক্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ৭. প্লেকে 

|] 

ঞ 11 | 

চক 
পি ৮৮ ক্ষ [রিও 
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কপিলদেবং গতি দেবহূতিঝাক্যং যথা. 
- -অছে। বত শ্বপচে হতে! গরীয়ান্ 

যক্জিহব।গ্রে বর্ততে ন।ম তুভ্যং । 

তেপুস্তপন্তে জুহবুঃ মন্স,রার্ধ্য। 

ব্রহ্ম।নুচুন1ম গৃণস্তি যে তে॥ ইতি ॥ ৯৮) ্ 

এত বলি তারে লঞ্। গেল! পুপ্পোদ্যানে। অতিনিভূত €লই 

গৃহে দিল বাদাস্থ!নে ॥ এই স্থানে রহ কর নামসন্ীর্তন। প্রতিদিন 
ভি ০ ১ শিশশিতি 7 এস্পিকপস্পে্ 4 

শপাপীসপিসসস পাশশি 

ভিবদীপিক।যাং । ৩।৩৩। ৭। তছপপায়তি। অহো- বতেতি আশ্চর্ধে 1 হয 

জিহ্বগ্রে তব না বর্ততে সঃ ্খগচোহপি অতোহক্মাদেব হেতোর্গরীরান্ বং যন্মাৎ বর্থতে ৰ 

ইতি বা। কুত ইতাত আহ। ত এব হপক্কেপুঃ তপঃ কুতবন্তঃ জুছবুঃ হোমং ক্কৃতবন্তঃ সঃ ৃ 

তীেষু স্।ত1:1 আর্যান্ত এব সদাচার।:। ব্রক্ধ বেদমনুচুঃ অধীত্ববস্তঃ। ত্বপ্/মকীর্তনে তপ, 

আদান্তহতিং আঠন্তে পুণা হম ইতার্থঃ। যঙ্গ! লগ্মান্তরে তৈপ্তপোহোমাদি সর্বাং কৃতমন্তীতি 

ল্লামকীর্তনেন মহাভাগ্ো।দমাগেবাবগমনততে ইত্যরথঃ ॥ ক্রমসন্দর্ভে। ছুপ্মৎ। সদ।ঃ সবশীয় 

কল্পতে ইতি যছুক্তং। তদপি ন কিঞিং যতল্তপআাদিকং সর্বাং ব্গামগ্রহণনা ত্রান্তভূ'তিমেব 

সাৎ। যত এব তস্য তক্গামগ্রহীতুস্তপ আদিকর্তুভে]। গরীনষত্বমপি স)াঙিজ্যতিপ্রেকাহ, 

অহ! বতেভি। ব্যাখা তু টাকায়: প্রথমপক্গগতৈব গ্রাহা! ॥ ৯৮ ॥ মি 
শপ 

পল পিপল পাপী পপী ৯ 

কপিলদেবের প্রতি দেবহুতির বাক্য যথা__ 
হে দেব! যে ব্যক্তির জিহ্বাপ্রে তোমার নাম বর্তমান) গে স্বপচ, 

(চণ্ডাল) হইলেও এই করণে গরীয়ান্ হয়। ফলতঃ ঘে সকল পুরুধ | 

তোমার নাম গ্রহণ করিয়! থাকেন তী।হারাই তপস্যা করিয়াছেনু, তহা- 

র।ই অশ্নিতে হোম করিয়াছেন, তা।হ।রাই লদ।চার, উ।/হারাই বেদ অধ্য- 

ঘন করিয়।ছেন অর্থাৎ তোমার নামকীর্ভনেই তপস্যদির লিদ্ধি ইষ্ট, 

অতএব তোমার নামসঙ্কীর্তন করিয়। পবিভ্ব হয়েন ॥ ৯৮ ॥  - 

এই বলিয়া তাহাকে পুষ্পোদ্।নে হুইপ গিয়া অতিনির্জন সেই 

গৃহে বাসস্থান প্রদ।ন করিলেন এবং কছিলেন, তুমি এই স্থ।'নে থাকি! 

এ রিনি এরি তর 



0.  স্ীদৈতন্থচরিভাসুত [মধ্য। ১১ পরিচ্ছেদ । 

আপি আমি করিব মিলন ॥ মন্দিরের চর দেখি .করিহ প্রণাম। এই 
ঠ]প্রিঃ তোমার অ।সিবে প্রসাদ ॥ ৯৯ ॥ নিত্যানন্দ জগদনঙা দামের 
মুকুন্দ। হরিদাসে মিলি সবে পাইল, আঁনলা ॥ শমুদ্রক্সন করি প্র 

| আইল মিজস্টান। অধৈতাদি, গেল! পিচ্ধু করিধারে আন ॥ ১০০ 
| অয জগ্মাথের কৈল চূড়া-দরশন | প্রভুর আবাসে আইল! করিতে 
গে।জন ॥ সবারে বসাইল প্রভূ ঘেগ্যক্রম করি। শ্রীহস্তে পরিবেশন 

ঠকল গোরহর়ি ॥ অগ্প অন্ন না আইসে দিতে প্রভুর হাতে। ছুই 
1 তিনজনার ভক্ষ্য দেন একেক পাতে ॥ ১০১ ॥ গ্রভু না খাইলে 
]৫কথো না করে ভোজন। উর্ধহত্তে বমিঞ। রহিল! ভত্ত- 
95 মি শত পপাপাপসপিস্মপসলি 

| 

ূ নামযন্হীর্তন কর, অমি প্রতিদিন আ|গিয়া তোমার সহিত মিলিত হইব, 
ৃ ভুমি মনিরের চক্র দেখিয়। গ্রথ/ম করিব, তে।ম।র জন্য এই স্থানেই 
মহাগ্রলাদ অম আিবে ॥ ৯৯। 

অনন্তর মিত্যদনন্দ, জগদাননন, দামোদর ও মুকুপা ইইর। সকল 

| হরিদাসের মহিত মিলিত হুইয়। অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তৎপরে 

মহপ্রভ্ সমুদ্র-ম্নান করিয়া নিজ বাসস্থানে আগমন করিলে অট্বত 

| শ্রস্থৃতি নকলে লযুদ্রন্ন॥ন করিতে গমন করিলেন ॥ ১৪০ | 
|] -তদনম্তর উহার! জগন্নাথের চূড়া দর্শন করিয়া এভুর নিকট ভোগ্ষন 

কাঁরতে আসিয়। উপস্থিত-হইলেন। গ্ৌরহরি মকলকে যথ।যোগ্য ক্রমে, 

উপধেশন কর।ইযা প্রীহত্তে পরিবেশন করিতৈ ল।পিলেন, ভক্তগণকে 

| দিবার নিশিত্ব প্রভুর হস্তে অল্প অমন .উঠে না, এক এক উনের গাজর; 
| ছুই.তিন জন! ভক্ষ্য অন্প প্রদান করিতেছেন ॥১*১॥ 
|... খ্ুতু ভোজন নাঝরিলে কেহ ভোজন করিতেছেন না, ভক্তগণ 

1] দধহস্তে বসিয়া হিলের, তখন শ্বরূপ-গো্বামী প্রহুকে দিষ্রোন 

পাপা শি শিপাপীশিস্পশ-- বিতিিলী তি তত তিশা শি 
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গণ ॥ স্বরূপগো লাঞ্জি প্রন্ভুরে কৈল নিবেদেন। তুমি না বিলে কেহ ন! 
করে ভে।লন ॥ তোমার সঙ্গে মন্গ্য।পী রহে যত জন। গোপীন[থ।চার্ধয 

তারে ফারঞ্াছে নিমন্ত্রণ ॥ ১০২ ॥ আচার্য আসিয়।ছে ভিক্ষ।র গ্রমাদায় 

লঞ্া। পুরী ভারতী আছে তোমার অপেক্ষ। করিঞ ॥ নিত্যানশ। 
লঞ্ঃ। ভিক্ষ। করিতে বৈস তুমি । বৈষ্ঞবেরে পরিবেশন করিতেছি আমি 
॥ ১০৩ ॥ তবে প্রভু গ্রসদাক্ন গোবিদ্দহাতে দিল। যত্ব করি হরিদ।স- 

(কুরে পাঠ।ইল ॥ অ।পনে বলিল1 সব লম্গ্য।সী লইঞা | পগিবেশন করে | 

আচার্য্য হরধষিত হৈএ| ॥ ১০৪ ॥ স্বরূপগোপাঞ্ি দামে।দর জগদানন্দ। 

বৈষুবেরে পরিবেশন করে তিন জন ॥ নান পিঠ। পানা খায় আক 
পূরিএঞ| | মধ্যে মণ্যে হরি কছে উচ্চ করিএগ। ॥ ১০৫ ॥ ভোজন সমাপ্ত 

পে "পপ পপি, পপ সা আপ 

করিলেন, প্রভে !. আপনি ভোজন করিতে না বিলে কেহ ভোজন 

করিবে ন|, আপনকাঁর যত জন সন্গলী আছেন, গোপীন।থাচার্ষ/ ত1হ1- 

দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন ॥ ১০২ ॥ ৃ 

এবং আচার্য্য ভিক্ষ্ধ প্রণ।দা্ম আনিয়।ছেন, পুরী ভারতী সকল 
আপনক।র অপেক্ষ। করিতেছেন, অতএব আপনি নিত্য।নন্দকে লয়! 

ভিক্ষ! করিতে উপবেশন করুন, বৈষ্ঞবদিগনে আগি পরিবেশন করি- 
তেছি॥ ১০৩ ॥ 

তখন মহ প্রভু গোবিন্দের হস্তে প্রসাদাম দিয়া যত্সহক!রে হরি- 

দপের নিকট প্রেরণ করিলেন। অনন্তর সম্যাপিগণকে সঙ্গে লইয়া 

। আপনি ভে।জন করিতে ল।গিলেন, গোপীনাখাাধয ৮ হ্ইয়। যি 
বেশন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ 

তৎপরে স্বরূপগোস্বমী, দামোদর ও জগদানলা ইহারা কল 
বৈষণবদিগকে পরিবেশন করিতে প্রবৃত হইলেন, বৈষ্্বগণ ন[নাবিধ 
পিঠ! গাদা কণ্ঠ পূর্ণ করিব ভোজন করিতে 'করিতে মধ্যে মধ্যে, 



ছৈল কৈল- আয়ন |. সবাঁরে' দর প্রভু মাল্য চচ্দন ॥ বিশ্রাম করিতে 
সবে গিজব।ন। গেলা | সন্ধ্াকালে অপি পুন গ্রভৃরে মিলিলা ॥ ১5৬ ॥ 
হেনক!লে রামানন্দ আইল। প্রভৃস্থানে। গ্রডু মিলাইলা তারে সব- 

| বৈষ্ুবলনে ॥ সব! জঞ। গেলা প্রভূ জগন্নাথালয়। কীর্তন আরন্ত তাহা 
ফৈলা মহাশ্যা॥ সন্বযাধুপ দেখি আরম্তিলা সম্কীর্তন। পড়িছা! অনি দিল 
গসবারে মাল্য চন্দন ॥ ১০৭ ॥ চারি দিকে চারি সম্প্রদায় করে সন্কীর্ভন। 

মধ্যে নৃত্য করে প্রভূ শচীর নন্দন ॥ অস্ট মুগঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাঁল। 

হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব কহে ভাল ভাল ॥১,৮॥ কীর্ভনের মহামঙ্গল ধ্বনি 

যেউঠিল। চতুর্দশলে!ক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিশল ॥ পুরুষে।ত্মবানী লোক 

উচ্চ করিয়| হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ১০৫ ॥ 

ভোজন সম।প্তির পর প্রভু আগমন করিরা বৈষ্ণবদিগকে মাল্য ও 
চণ্দন পরিধান করাইলেন, তাহারা নিজ ধসাঁয় গমন করিলেন। পরে 
পুনর্ববার দন্ধ্যা কালে আসিয়। প্রভুর সহিত গিপিত হইলেন ॥ ১৭৬ | 

এমন সময়ে রামানন্দরায় প্রভুর নিকট গ।সিলে গ্রভূ উাহ!কে সকল 

বৈষবের সহিত মিলন করাইলেন এবং তৎপরে সকলকে সঙ্গে লইয়। 

জগম্নাথদেবের মন্দিরে গিয়। তথায় কীর্তন আরস্ত করিলেন। সন্ধ্য।কালে 

ধৃণ-শারতি দেখিয়া কীর্তন করিতে আরম্ত করিলে পড়িছ। মাল্যচন্দন 
আনয়ন করিয়া, অর্পণ ধরিলেন ॥ ১০৭ ॥ 

চারিদিকে চারি সম্গ্রাদ।য় কীর্তন করিতেছিলেন, মধ্যে প্রভূ শচী- 

নলগন কীর্ভন করিতে লগিলেন। আটখানি মুদ্গ ও বত্রিশ যোড়! 

করতাল বাজিতে লাগিল, ,বৈষ্ণবগণ হুরিখ্বনি করত তাল ভাল বলিয়। 

প্রখংস! করিতে আরস্ত করিলেন ॥ ১৯৮1 

(কীর্ডনের মহামঙ্গল ধ্বনি এরূপ উঠিল যে, চতুর্দশ লোক ক পার 
ন্ 
শি 
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মধ্য ১৯ গিচ্ছেদ। ] ভ্ীচৈতল্যচরিতা মৃত ৪] 

চিরব্িরিরিরহারাররারার রাতারাতি 

আঙ্কল দেখিবারে। কীর্ডন দেখি উড়িয়া লোক হৈল চমণকাঁরে 8১০৯৪, 

তবে প্রভু জগন্গীথের মন্দির বেঁড়িয়া। প্রদক্ষিণ করি বুলে নর্ভন করিঞা ॥ 

আগে পাছে গান করে চরি শম্প্রদাথ। অছাড়ের কালে ধরে নিত্া- 

নন্দর।য় ॥ ১১০ ॥ অশ্রুদ পুলক কম্প প্রশ্থেদ হুষ্কার। (প্রমের বিকার 

দেখি পোকে চমৎকার ॥ পিচক।রির ধারা যেন অশ্রু নয়নে | চারি- 

দিকের লোক লব করয়ে পিনানে ॥ ১১১ ॥ বেড়ানৃত্য মহাপ্রভু করি 

কৃত্তক্ষণ। মন্দিরের পাছে রছি করন কীর্তন ॥ চ।রিপিকে চাপি সম্প্রদায় 

উচ্চন্বরে গায় । মধ্যে তাণুব *% নৃত্য করে গৌরর।য় ॥ বহুক্ষণ-নৃত্য করি 
পেশী সিসি স্পিন 

শপ সসপপপস্পি পপ 

করিয়। ব্রহ্ম & ভেদ করিল। পুরুষোতমবাদী লোক কীর্তন দেখিতে 

তাগমন করিল, বীর্ভন দেখিয়! উতৎ্কলব|গি লোক সকল চমংকৃত | 

হইল ॥ ১০৯ ॥ 
তৎপরে মহাপ্রভূ জগন্ন।খদেসের মন্দির বেষ্টনপুর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া, 

নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রতর অগ্র পশ্চাৎ চারি- সম্প্রদায়ে গন 

করিতেছেন, মহ।প্রভু যখন ভূমিতে পতিত হইবেন, এমন সমগ্নে নিত্যা- 

নন্দরাঁয় গিয়। গ্রভূকে ধরিতে লাগিলেন ॥ ১১০1 | 

তৎক!লে মহাপ্রভুর শরীরে অশ্রঃ, পুলক, কম্প, স্বেদ ( ঘর্্ম ) ও 

হুঙ্কারপ্রভৃতি প্রেমের বিকারসমূহ অবলোকন করিয়া লে।ক কল চমত- 

কৃত হইতে ল।গিল। পিচকারীতে যেরূপ জলধার! নির্গত হয়, তত্রেপ 

গরহরির নয়নে অশ্র্বারি প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে তাহাতে 

চ।কিদিগের লোকপকল যেন স্নান করিতেই লাগিল ॥ ১১১ ॥ 
অনন্তর মহ।প্রভু কতক্ষণ বেড়ানৃত্য করিয়! মন্দিরের পশ্চাৎ সঙ্গী- 

তন করিতে প্রত হইলেন। চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গান 

করিতেছে, তাহার মধ্যে ধহ। প্রভু উদ্ধত নৃত্য করিতেছেন), বহু কৃত্যের । 
সি শা প্পি শিিপস্পসপাাাজ 

* এউদ্ধতং তাঁগবং প্লোক্ংত অর্থাং উদ্ধত নৃত্যের নাম ভাওব। ইত্ডি নপরপকাপখানে ॥ 

রঙ ৫ ৃ " ূ নে 

সারার 

১] 



(8৭৮) উল [দ্য ১১ পাছে | 

প্র স্থির হৈপ! |. চারি মরাস্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা ॥ ১১২॥ 
অদ্বৈত জ্গাচাধর্য নাচে এক মন্প্রদায়। আর সম্প্রদয়ে নাচে নিত্যানন্দ- 
রায়॥ আর সম্প্রণায়ে নাচে প্ডিত বক্রেশ্বর। শ্রীবান ন।চেন আর 
মন্প্রদা-ভিষঠর ॥ ১১৩ ॥ মধ্যে'রহি মহাপ্রভূ করেন দর্শন। তাহা এক 

 এর্থর্ধ্য তার ছেল প্রকটন ॥ চারিদিকে নৃত্য গীত করে যত জন। সবে 
দেখে করে প্রভূ আমার দর্শন ॥ চারি জনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অতি- 

লাধঘ। দেই অভিলাষে করে এশ্বরধ্য প্রক।শ ॥ ১১৪ ॥ দর্শনে আবেশ 
তার দেখি মাত্র জানে। কেমতে চৌদিকে দেখে ইহ! নাছি জানে | 
পুলিনতে।জনে যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থনে। চৌদিকের লখ| কহে চাহে 

পর মহা গু স্থির হইয়া চারি সম্প্রদ!য়কে নৃত্য করিতে অনুমতি করি- 
লেন & ১১২ ॥, 
এক সম্প্রাদায়ে অদ্বৈত রা আর এক সম্প্রণায়ে নিত্যানম্দ, 

| জন্য,এক 'সম্প্রদায়ে বক্ধেশ্বরপণ্ডিত ও অপর এক শ্প্রুদায়ের মধ্যে 

| শ্রীনিবাদ নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ১১৩ ॥ 
ছু গ্রভূ মধ্যে থ।কিয়। দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে উহার « এক 

| এর প্রকাশ পাইল, তাহা এরূপ আশ্চর্ধ্য যে, চারিদিকে যত লোক 
নৃত্য গীত করিতেছিল, সকলে দেখিতে পাইল, প্রভু আমার দিকে 

দৃষ্টিপাত করিতেছেন, প্রভুর অভিলাষ এই যে, তিনি এককালে চাঁরি- 

জনের নৃত্য দর্শন করিবেন, সেই অভি প্রায়ে এরূপ এন প্রকাশ করি- 

লেন. 1১১৪ ॥ 

1 এসকল লোকে ত!ছার, দর্শনের আবেশমাত্র দেখিতেছে, কিন্তু 

| তিনি কিরূপ দ্বেখিতেছেন, . ইহ! কেছ জানিতে পারিল না, "মুলার 
| পুলিনভোজনে শ্রীত্ণ মধ্যন্থানে অবস্থি্ট হইলে কৃষ জামার প্রতি, 



৬৮ 
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আমা-পানে ॥ ১১৫ ॥ নৃত্য করিতে স্ৈর আইসে সম্িধানে । মহাপ্রভু |. 

করে তারে দৃঢ় আলিঙ্গনে + ১৯৬ ॥ মহানৃত্টয-ব্ছপ্রেয | অহাসঙ্কীর্তীন।. ' 

দেখি প্রেমানন্দে তাসে নীলাঁচলের জন ॥ ১৯৭ ॥ গজপতি রাঁজা কান 

কীর্নমহত্রে। অটালী চড়িয়া দেখে স্বগণ সহিতে্--সন্ীর্ঘন দেখি 

রাজার ছল চমৎকার । প্রভূরে মিলিতে উৎকঞ্। বাঁির অপার ১১১৮ 

কীর্তন সমপি প্রত দেখি পুঙ্পাঞ্জপি। সর্ব বৈষ্ণব লঞ] বসা আইলা 

গোঁরছরি ॥ পড়িছ। আনিয়া দিল প্রা বিস্তর। সনারে টিকা তাছ! 

দিলেন ঈশ্বর ॥ সব।রে বিদায় দিল করিতে শয়ন । এই মত লীলা করে 

এটীর নন্দন 5 মাবশু ভা।ছিলা সভেমহাঞডুর সঙ্গে। প্রতিদিন এই মত 
এশা ৮ পপ শিপ পপ

 

শ শাশীশীশী পিটিশ 
টি 

দৃষ্টিপাত করিতেছেন, গখ। সকল ঘেসন মাশিয়। ছিলেন তদ্রুপ ॥ ১১৫ ॥ 

নৃত্য করিতে করিতে ঘেনি মহ প্রত্ুর নিকটে 'আদিয়! উপস্থিত 

হয়েন, অগনি মহ! গরু উহাকে দৃঢ় হর আলিঙ্গন করেন ॥ ১১৬। | 

গহানৃত্য, মহাতেম ও মহামন্তীর্তন দর্শন করিয়। নীপাচলবালী লেক 

সকল গ্রেমানন্দে ভগিতে লাগিল ॥ ১১৭ ॥ 

অনস্ভর গজপতি প্রতাপরুদ্র রাজ। কীর্ভনের মহত্ব শ্রবণ করিষ। 

নিজগণ সহ অট্রালিকার উপর আরোহণপূর্ববক দর্শন করিতে লাগিলেন। 

সম্কীর্তন দর্শন করিয়। রাজার চমতকার বোধ হইল, তিনি প্রভুর সহিত 

মিলিত হইতে অপরিমীম উৎকণ্াম্বিত হইলেন ॥ ১১৮ ॥ | 

. প্রভু গৌরহরি কীর্ভন সমাগনপৃ্নিক পুষ্পাঞ্জলি দর্শন করত বৈষঃব-: 

গণকে সঙ্গে লইয়! বাগায় আগমন করিলেন। তৎপরে পড়িছ। (প্রধান 

পাগ1) নেক প্রসাদ আপয়ন করিয়া অর্পণ করিলে, মহাপ্রভু তাহ! 

সকলকে বন্টন করি দিলেন এবং সকলকে শয়ন নিমিত্ত বিদাঁধু দিলেন 

আহ! শঠীনন্দন গৌরহরি এইরূপে পুরূঘোতম ক্ষেত্রে লীলা প্রকাশ 

করিলেন যে, যে পর্যন্ত ভক্তগণ প্রভুর নিকট অবস্থিত ছিলেন গ্রাতি- 

টির ভি 

[৬৯] 
রিলিস সি ২ 
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[মধ্য । ১১ পরিচ্ছেদ। 

করে বীর্দন জে 1৮০৯1 খে কহিল এতুর কীর্তন বিলান। যেই 
| ইহা শুনে হয় চৈতন্যের দাঁল॥ ১২৯ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। | : 

| চৈতন্যচরিতায়ত ছে কৃষ্ণদাস। 
কক্ষ ॥ ' ইতি প্রীচৈতন্যচরিত। মুতে মধ্যখণ্ডে বেটা সঙ্কীর্ভনবর্ণনং নাম 

একাদশ: পরিচ্ছেদ ॥%7১১1%।॥ 

.,0%॥ ইতি মধাখণ্ডে সংগ্রহটীকায়াং একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥+1 
পপি 

1 দিন এইরূপ সন্ধীর্তন রঙ্গ করিতেন ॥ ১১৯ ॥ 

এই ত প্রতুর.কীর্ভন বিলাপ বর্ণন করিলীম, ধিনি ইহা! শ্রবণ করি- 

বেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের দাসত্ব প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১২০ | 

শ্রীরূপ রঘুনাথের প|দপদ্মে আশ। করিয়৷ কৃষ্ণপান চৈতন্যচরিতা- 
| মৃত কহিতেছে ॥ ১২১ 

॥ % ॥' ইতি শ্রীচৈতন্যচরিত।মূতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যা- 
| রত্বরুতায়াং চৈতন্যচরিতাম্বৃতটিপ্নন্য।ং বেঢাসন্কীর্ভনবর্ণনং নাম একাদশ 

পরিচ্ছেদ্ঃ ॥%॥ ১১ ৬%। 



ঘ্াদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ 

ঞীগুপধিচামন্দিরম।তারন্দৈঃ, নংমার্জগ়ন্ ক্ষালনতঃ স গোৌঁর়ঃ 1 

স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ, কষ্ণেপযেশৌপয়িকং চকার ॥ ১॥ 

জয় জয় মহ প্রভু প্রীকৃষ্ণচৈতন্য । জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদৈত- 
ধন্য ।২ ॥ জয় জয়প্রীবাদাদি গৌরভক্তগণ। শক্তি দেহ করি যেন 

চৈতন্যবর্ণন ॥ ৩ ॥ পুর্ন দক্ষিণ হৈতে যবে প্রভু আইলা। তারে 

মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈণা ॥ ৪ ॥ কটক হৈতে পত্রী দিল 
স্পা ৩ পাশাপাশি 477 শি 7৩ পিট নিশি 1 আপস | পা পপ পিস 

্র৭িচাসন্লিরমিতি। স গৌপঃ আত্মরনৈ: জনে, সহ ভীগুণ্িচামলিরং মার্জা- 

য়ন সন্ ক্ষালনতঃ ্ষালনেন স্বচিন্তবৎ আয্মচিত্তবচ্ছীতলং উজ্জ্লর্চ চকার কৃতবান্। কষখং 

কৃতবান্ কষ্ণোপবে'শীপ র়কং শ্রীকধসা বাসযোগ।মিতারথঃ ৪১ ॥ 
এপ্থীপাশিপ পািস্পিসমসস্টীআসস ০, ০ পল ৮ পপি 

গৌঁরাঙগদেব নিজ শুক্তরুন্দের সহিত গুগিচা চন্দির মার্জন করিতে 

করিতে তাহকে ক্ষালন করিয়া স্বতর।ং শরীরের উপবেশনের উপযুক্ত 

ও আপনার চিত্তের ন্য।য় শীতল ও উজ্জ্বল করিলেন ॥ ১॥ 

প্রীকধঠৈতন/ মহা প্রভূর জয় ছউক জয় হউক, প্রীনিত্যনন্দের জয় 

হউক জয় হউক, ধন্য শ্রীমবৈত জয় যুক্ত হউন ॥২ ॥ 

ঈীবাসাদি গে ক্তগণ জয় যুক্ত হউন, আপনার! অ[মাকে শক্তি 
এদ।ন করুন, যাহাতে চৈতন্যচরিত বর্ণন করিতে সমর্থহই॥৩ 

পূর্ণ্বে দক্ষিণ হইতে যখন মহাপ্রভু আগমন করেন, তখন গজপাতি 
প্রতাপরুদ্র তাহার সহিত মিপিত হইবার টি অতিশয় উৎধঠিত | 

হয়েন ॥ ৪ ॥ | 

এ সময়ে রানা প্রতাপরুদ্র কটকে বিন তথ। হইতে সার্বধ- 

মির া্িিরিরারারার গার রারারযার রা. 

ঠা রঃ 

খি 

ছা 



| টি সিগৈতচরিতায়ত | [মগ্য। ১২ পাল? | 1 
৮ 

| নার্বতো ঠঞ্চি। প্রভু আ।জ্ঞ। হয় লু দেবিনারে, রিড ॥ ভু, 
চার্ধ্য লিখিল! প্রভুর আজ্ঞ। ন।৷ হইল। পুনরপি রাজা তারে পত্রী 
পাঠাইল ॥ ৬॥ প্রতুর নিকটে যত আ।ছে ভন্তঃণ। মোর লাগি তা- 
শবারে করিহ নিবেদন ॥৭॥ মে গব দয়।লু সোরে হুইয়! সদয়। 
মোর লাগি গ্রভূপদে করেন বিনয় ॥ ৩| মবার প্রসাদে মিলেঁ। শ্্ী- 
প্রভুর পায়। প্র্ুকপ। বিনু মো রাজা নাহি ভায়॥ ৮ ॥ যদি 
মোরে কূগ। না করিব গোৌএহরি॥ রাজা ছাড়ি প্রাণ দিব হইয়। 

তিখ(রি ॥ ৯৪ ভটাচার্ধ্য পত্রী ফেঁখি চিন্তিত হইয়|। ভক্তগণ-পশ 
গেলা মে পত্রী লইঞ| ॥ বারে মিপিয়। পহপ| রাজাববরণ। পাচ | 

পপি পপ পাপা পপি শী পপ্পিপীপাস পিস 7 পসএ১০- 

ৰ ভৌমকে এই ভবে পত্র পিখিলেন যে, যদি মহাপ্রভুর আনুমঠি হয় 

তাহা হইলে আমি দর্শন করিতে গমন করি ॥ ৫ ॥ 
[তাহাতে ভট্টাচার্য পত্র লিখিলেন গ্রডুর আজ্ঞ! হইল, ন।, রাঃ 
; রাজা মাব্বিভৌমকে পত্র পাঠাইলেন ॥ ৬। 

পত্রে লিখিলেন যে মহাএ্রভুর শিকট যত ভক্তগণ আছুণ, আগার 
| জন্য উহ।দিগকে নিবেদন করিবেন ॥ ৭ ॥ 

তাহ।রা সকল দ। দয়ালু, তমার এতি সদম হইয়া আমার নিগিন্ত 
1 প্রভুর পদপত্মে বিনয় করিবেন, তাহ।দিগের হনয় আ|ম গ্রভূর 

পাদপন্ে মিলিত হইব, গ্াভৃঃ কপাবাহিরেকে আমকে রমা ভাপ 

বধ হইতেছে ন1॥ ৮॥ 

বা. গোরুহরি যদ্দি আমাকে কৃপা না করেন, তবে রাজ্য ্যাগপূর্ধাক 
ভিক্ষুক হইয়! গ্রাণ পরিত্যাগ করিব ॥ ৯1 | 

1 তখন ভষ্টার্ধ্য পত্র দেখিয়। চিন্তিত হওত সেই পত্রী লইয়া ভক্ত 
রর গণের নিকট গর্মন করিলেন এবং সকলের সহিত মিলিত হই । রাজ 

) 



1 সাপিরিচ্ছেদ। ] রী চৈতন্যটরিতা সত । ৪ | 

দেই পত্রী মবারে হি ন্ শি ॥ ১০ ॥ ভা রন মঙগার ২ মনে নহইল 

বিশ্ব | প্রভুর পদে গঞ্জপণঠির এত ভক্তি হয় ॥ বে কহে ধাঁভূ তারে] 

কভু না মিলিবে। আমি সব কছি যব ছুঃখ গেমানিবে ॥১১।॥ সার্ধি | 

২৮ ৯ শি শিট ভিত শি শীল তি তিতা হা শি ত শী ৮ সত শী শি শি পলিশ - শশা পপি 

তৌষ কহে সবে চপ একসার | মিলতে না কহিব কথিন রাজন্যবহ!র ॥ | 

এত কহি দবে গেলা মহ। এভুম্থানে । কহিতে উন্মুখ মনে ন। কহে বচনে 

॥ ১২ ॥ গড কহে কি কহিতে সপার খগশন। দেখি যে কছিতে চাহ | 

ন। কহ কিকারণ॥১০॥ শিত্যানন্দ কছে তোম।য় চাহি নিবেদিতে। 

ন| কহিলে রহিতে নাগি কহিতে ভয় চিতে ॥ যোগ্যাযোগ্যপ্পব তে!মায় 

চাহি নিবেদিতে। তোমা না দিহিলে গাজা চ!ছে শোখী হইতে ॥ ১৪ 

ভি উল নাত শা ২ শিপিসপস্পীশিশাা শশা পেপাল পাপী পপ কপাল পপি 

হিরণ নিনেদণ করত পশ্চাৎ সকপকে / পরী দর্প, চিদিলালির ॥১০ 

পত্রী দেখিয়| তক্তগণের বিস্ম্ জন্মিপ, আহা! গজপতি প্রভাপ- 

রুদ্রের প্রভুর পাদপান্ম এত দুখ ভর্তি জশায়াছে ? তৎপরে মকলে 

কহিলেন, মহাঞভূ উহার সহিত কথন মিলিত হইবেন না) কামর! শিবে 

দন করিলে ঠিশি ছুঃখ করিয়। মাণিবন ॥ ১১ ॥ 

তনন্তর) মার্বভীম ক।ছলেন, আপনর সকল একব।র গমন করুণ, 
মিলিতে কছিন না, রাজার ব্যবহার নিবেদন করিব । এই বলিয়া মনকলে 

মহ।প্রভুর নিকট গমন করত রাজবাবহ!র বলিতে উন্মুগ হইঙ্গেন- কিন্ত 

কেহ কিছু বলিতছেন না ॥ ১২ ॥ 
তখণ মহাপ্রভু কহিলেন, আপন।র। কি বলিতে আগমন কগ্সিলেন, 

কহিতেছেন ন1 কেন,ইহার কারণ কি?॥ ১৩॥ সি 
নিত্যানপ কহিলেন, আপন!কে কিছু,নিবেদন করিতে ইচ্ছ। করি, 

না কহিলেও খবকিতে পারি না, কহছিতে মনোমধ্যে ভয় করিতেছি, 

ষোগ্যাষোগ্য নকল আপনাকে নিবেদন করিতে ইচ্ছ। হইতেছে, আপ- 

রঃ 



৯ 
ঃ 

[8৮৪ প্রীচৈতন্যচরিতাম্বত। [মধ্য। ১২ পরিচ্ছেদ 

যদ্যপি শুনিঞ। প্রভুর কোমল ছৈল মন। তথ।পি বাহিরে কছে নিষ্ঠুর 
বচন তৌম| লবার ইচ্ছ। এই আম! লব! লঞ।। র[জাকে মিলেন এহ্ 
কটক্ক যাইঞা ॥ পরমার্থ যাউ লে।কে করিব নন্দন | লোক রহু দাঁমো- 
দর করিব ভত্খসন ॥ তোম। সবার আজ্ঞ।য় আমি ন| মিলিরাজানে। 
দামোদর কছে যদ তবে মিলি তারে ॥১৫॥ দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র 

ঈশ্বর । কর্তব্যাকর্তব্য সব তোমার গেচর ॥ আমি কান ক্ষুঞ্জে জীব 
তোম।রে নিধি দিব। আপনে মিপিবে তীরে তাছে! যে দেখিব ॥ ১৬॥ 
রাজা তোমাৰ শ্নেহ করে তুমি ন্নেহবশ। তার শ্লেছে করাবে তারে 

তোমার পরবশ ॥ যদ্যপি ঈশর তুমি পরমন্থতন্ত্র। তথাপি স্বভাবে হও 
টির রিতার রিনি রাতিনারিরাজিযাররা রানি 

নার সছিত না মিলিলে রাজ! যোগী হইবেন ॥ ১৪ ॥ 
যদিচ রাজার এই কথা শুনিয়া! প্রভুর মন কোমল হুইল, তথাপি 

বাহিরে নিষ্ঠ,র বচন কছিতে লাগিলেন। মহা প্রত কহিলেন, অ।পনাদি- 
গের ইচ্ছ! এই যে জামাদিগকে লইয়া! কটক গমন করত ইনি রাজার 
মহিত মিলিত হয়েন। পরমার্থ যাউক লোকে নিন্দা! করিবে, লোকের 
কথাত দুরে থাকুক দামেদরও আমাকে ভগ্ন করিবেন। আপনাদি- 

| দিগের আভ্ঞায়। আমি রাজার সিত মিলিত হইব ন|, যদি দামে।দর 
কহেন তবে তীহ।র সহিত মিলিত হইব ॥ ১৫॥ 

তখন দামোদর কহিলেন, আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কর্তৃব্য।কর্তৃব্য সমু- 
দয় আপনার বিদ্দিত আছে, আমি কে।থাক।র ক্ষুদ্র জীন যে, আপনাকে 

 কর্তণ্য। কর্তব্যের ব্যবস্থা ্রদ।ন করিব, আপনি তাহার সহিত মিলিত 
] হইবেন তাহ! দেখিতে পাঁইব ॥ ১৬॥. 
কাজা আপনাকে ন্পেহঘ করেন, আপনি তাহার স্মেছের বশীভূত, 

| যদিচ আপনি ঈশ্বরও পরম শ্বতন্ত্র, তথ।পি স্বভাবতঃ আপনি প্রেমধীন, 
'চুরিী ' ক চি চর 

7, ” শি 



মধ্য। ১২-পরিচ্ছেদ। ] আ্রীচৈতন্যচরিতা বত । 8৮৫ |. 

প্রেম-পরতন্ত্র ॥ ১৭। 

নিত্যানন্দ কছে এছেহয় কোন জন। হযে তোম।রে কহে কর] 

রাজ।রে মিলন ॥ কিন্ত অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়। ইউনা | 

পাইলে নিজ পরাণ ছাড়য় ॥১৮॥ যাজ্রিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ। 

কৃষ্ণ লাগি পতি আগে ছাড়িল পরাণ ॥ ১৯1 তৈছে যুক্ত করি যদি 
কর অবধান। তুমিহ নামিল তারে রহে তার প্রাণ ॥ এক বছিবাঁপ যদি 
দেহ কূপ করি । তাহ! প1ঞ1 গ্রথণ রাখে তোমার আশ ধরি ॥ ২০1৮ 

প্রভু কহে তুমি মব পরম বিদ্বান্। যেই ভাল হয় সেই কর সমাধান ॥ 
তবে নিত্য নন্দগোনাঞ্রি গোবিন্দের পাশ । মাঁগিঞা লইল প্রভুর এক 

বহির্ব্বাস ॥ পেই বহির্ব্ব।ল সার্বভৌম-পাশ দিল । সার্বভৌম সেই বস্ত্র 

হয়েন ॥ ১৭ ॥ | 
অনস্তর নিত্যানন্দ কহিলেন, দেই প্রকার কোন্ ব্যক্তি হইবে ফে. 

আপনাকে রাজার সহিত মিলিত হইতে কছিবে? কিন্তু অনুরাপি | 

লে।কের এই প্রকার ম্বতাব হয় যে, অভীষ্ট বস্তুকে না পাইলে প্রাণ 
পরিত্যাগ করিয়! থাকে ॥ ১৮ ॥ 

আপনি সেই প্রকার যুক্তিতে অবধ।ন করুন, আপনিও মিলিবেন না 
অথচ তাহার প্রাণ রক্ষ/ হইবে, অতএব আপনি যদ কৃপা করিয়া এক- 
থাঁনি বহির্বাম দেন তাহ! প্রাপ্ত হইয়া আপনর আশার প্রাণ ধারণ 

করিবেন ॥ ২৭ ॥ 

মহাপ্রভু কছিলেন, আপনার! সকল পরম বিদ্বান্, যাহা ভাল হয় 

তাহাই সমাধান করুন। তখন নিত্যানন্দগাস্বামী গোধিন্দের নিকট 
মহাপ্রভুর একখানি বহির্ব'স চাহিয়। লইলেন এবং গেই বহছিবাস সার্ধব- 

ভৌমের নিকট দিলেন, সার্বভৌম তাহ! রাজার নিকট প্রেরণ করি- 

চর 
সপ পাপা পপারা রররারটিরাািজর - ওে 
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[রাজারে পাঠাই ॥২১॥ বস্ত্র পাঞ। আনন্দিত হৈল রাজার মন, 1” প্রত 
-ন্ূুপ করি করে বস্ত্রেন পুঁজন ॥ ২২ ॥ র।ম।নন্নর।য়, যবে দক্ষিণ হৈতে 

1 অ।ইলা। প্রসুপন্গে রহিতে যদি রাজারে, মিবেদিলা ॥ তবে রাজ! সন্তোষ 

তাহারে আজ্ঞ। দিলা । আপন মিলন ল।গি সাথিতে লাগিলা ॥ মহাগসথ 
| মহাক্কপা করেন তোমারে । মোরে মিলাইতে অবশ্য সাধিবে তীহাঁরে। 
[ ২৪॥ একদগ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইল|। রামানন্দরায় তবে -প্রতুরে 
)মিপিলা॥ গ্রভু পদে প্রেমভক্তি জান।ইল রাজার । গ্রপঙ্গ পাইঞা এঁছে 
1 কছে বার বার ॥২৯॥ রাজমন্ত্রী র।মানন্দ ব্যবহারে নিপুণ। ঝাজ।র গ্রীতি 
| কি দ্রবায় মহ! গ্রভুর মন. উৎ্কগ!তে প্রন্াপরুদ্র নারে রহিবারে | 

| €লন ॥ ২১ ॥ 

|. বন গ্রাপ্ত হইয়। রাজ|র মন আনন্দিত হইল এবং তিনি এ বস্ত্রকে 
মহাপ্রভুর স্বরূপ জ্ঞানে পূজ| কর্রিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ 

|. রাস।নন্দর।য় দক্ষিণ হইতে আসিয়া মহাপ্রতূর সঙ্গে থাকিব বলিয়! 
| যখন রাজাকে নিবেদন কঠিলেন তখন রাজ! সন্তুষ্ট হইয়। উহাকে অনু- 

র মতি দিলেন ও মহাপ্রতৃর সছিত আপন।র মিলন জন্য অনুরোধ করিয়া 

1 কহিলেন। তোমাকে মহাগ্রত্ অত্বিশয় কৃপা করেন অতএব তাহার 

সহিত আমাকে মিলাইবার জন্য অবশ্য তাহার সাধনা করিব|॥ ২৩॥ 
অনন্তর এক সঙ্গে যখন ছুই জন ক্ষেত্রে আগমন করিলেন, তখন 

| রামানন্দরায় গিয়। প্রসুর সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং প্রতুর পদে রাজার 
| প্রেখস্ক্তি নিবেদন করিগ! গ্রসঙ্গাধীন রজার এ বিষয় বারম্ার সিবেদন 

করিলেন ॥ ২৪ । . রা 

রাজমন্্ী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ ছিলেন, তিনি রাজার প্রীতি নিবে-. 
দন করিয়। মহাপ্রভুর মন দ্রবীভূত করিলেন, প্রতাপরুদ্র উৎকণ্ঠায় 



রি রপ পরিচ্ছেদ |] গার 

রামানন্দ [দেন প্রভূ মিনিবারে ॥ রামানন্দ রভু-পীয় টে দি ূ 

দন। একবার প্রতীপরুন্ত্রে দেখাহ চরণ ॥ ২৫। প্রাভু কছে রামানঙ্গ | 

ঝহ বিচারিঞ&1। রাজারে মিলিতে যুয়ায় সন্ন্য।মী হইঞ।॥ রাজ ৃ 

মিলনে ভিঞ্ুর ছুই লোক নাশ। পরলোক রহ লোকে করে উপ- ৃ 

হলি |] ২৬॥ রাম।নলা কছে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র। কারে তৌম।য় ভয় ৃ 

তুমি নহ পরতজ্ত ?২৭ ॥ প্রভূ কছে আমি মনুষ্য আগ্মে লম্যানী। ্ 

কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাগি॥ সম্যাপির অল্প ছি স্বব লোকে | 

গাঁয়। শুর্লবস্ত্রে মগিবিন্বু যৈছে না লুকীয়॥২৮।॥ রায় কহে কত | 

পাপির করিযাঁছ অবাছতি। ঈশ্বরসেনক তোম।র ভক্ত গজপত্তি ॥ ২৯ ॥ 

থাকিতে পারেন না, রাগানন্দ মিলিত হইবার নিমিত্ত প্রতুকে সাধন 

করিতে সাগিলেন। রামানন্দ প্রস্তুর পাঁদপল্মে এই নিবেদন করিলেন 

যে, আপনি প্রতাপরুদ্রকে একবার চরণপন্ম দর্শন করান ॥ ২৫॥ ৃ 

অনস্তর প্রভু কহিলেন রামানন্দ বিচার কর, সম্য।সী হইয়া কি | 

রাঁজদর্শন করা উপযুক্ত হয়”? | রাজার সহিত মিলিত হইলে সন্গ্য।সির 

দুই লোক নষ্ট হুয়, পরলোকের কথাত দুরে থাকুক, বর লোকে 
উপহাস করিবে ॥২৬॥ 

রামানন্দ কহিলেন, প্রভে। ! আপনি শ্বতন্ত্ ঈশ্বর, অ।পনার ০ ] 

ভয়, আপনি পরাধীন নছেন ॥ ২৭ ॥ 

প্রভু কহিলেন, আমি মনুষ্য, সন্গ্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছি, কায়- | 

মনোব।ক্যে ব্যবহারে ভন পাইতেছি। সন্গ্যাগির অল্প ছিদ্র (কিঞিম্মাত্র | 

দোষ) সকল লোকে কীর্তন করে, যেমন শুরু বস্ত্রে মসিবিন্দু ( কালীর ৃ 

ক্ষুজ্ দাগ ) কখন লুক(রিত হয় না॥২৮॥ * 

রায় কছিলেন, আপনি কত পাপির অব্যাহতি করিয়াছেন, গন্জপতি 

প্রতাপরুদ্র ঈশ্বরসেবক এবং আপনকার' তক্ত ॥ ২৯ ॥ টি 

শব. রা] 
[৬২] ৃ 



৬ হি 

[:8৮৮ চারা [খু । উনি 

| প্রভূ কহে পূর্ণ রি ছুগ্ধের, কলস। তাপ 
গরশ ॥ যদ্যপি প্রতাগরুদ্্ স্দ্বগুণবান্। তাহারে মলিন. করে এক, 
রাজ, নাম! তথ।পি, তোম।র যদি মহাগ্রহ হয়। তবে আনি মিলাহ 
মোরে তাহ]র তনয় ॥ “আত্মা বৈ জায়তে পুন্রঃ এই শাস্ত্রবাণী। পুলের 

[ মিলনে যেন, মিলিলা, আপনি ॥৩০॥ তবে রায় যাই লব রাজাকে 
কছিল! | প্রভুর আজ্ঞায় তার পুত্র লঞ। আইল। ॥ ৩১। সুন্দর রাজার 

পুত্র শ্যামলবরণ। কৈশোর বয়স দীর্ঘ চপল নয়ন ॥ গীতান্বর ধরে 
অঙ্গের রত্ব আভরণ। কৃষ্কম্মরণের তিঁহো ছৈল। উদ্দীপন ॥ ৩২ ॥ তারে 

: দেখি মহা গ্রভুর কৃষ্ণস্থৃতি ছৈলা। প্রেমাবেশে তারে গিলি কছিতে 
লাগিল ॥ ৩৩ ॥ এই ভ্রহাভাগবত যাথার দর্শনে। ব্রজেন্দ্রনন্দন স্মৃতি 

শ্রু কহিলেন, যেমন দুগ্ধ পূর্ণ কলণ স্তুরাবিন্দু পাতে কেহ স্পর্শ 
করে না, যদিচ গ্রতাপরুদ্রে সর্বগুণবান্ এক র।জ নামে তাহ।কে মলিন 

হায়ার তখ।পি তোমার যদ্দি মহ! আগ্রহ হয়, তবে তাহার সন্তানকে 

আখনিয়। আমার সহিত মিলিত করাও। «আস্মাই পুভ্রর্ূপে উৎপন্ন 
হয়েন” শাস্ত্রের এই প্রসিদ্ধ বেদবাক্য আছে, পুভ্রের মিলনে তছার, 
সহিত মিলন হইবে ॥ ৩০ | 
... তখন রায় গমন করিয়া রাজকে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেম 

| এবং প্রভুর আজ্ঞায় তাহার পুত্রকে লইয়া অপিলেন ॥ ৩১ ॥ 
রাজপুজ হ্থন্দর, শ্যামবর্ণ, কৈশে!র বয়স, নেত্র দীর্ঘ অথচ চঞ্চল, 

পীতাম্বর পরিধ।ন এবং অঙ্গে রত্বালহ্ক!র । কৃষ্ণস্মরণের তিনি উদ্দীপন 

হইলেন, অর্থাৎ রাজতনয়কে দেখিলে কৃষ্ণের স্মরণ হয় ॥৩২॥ 
উহাকে দেখিয়। মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্থৃতি হইল, গ্রেম।বেশে তাহার 

'সছিত মিলিত হইর! কাছিতে লাগিলেন ॥ ৩৩॥ ৰ 
এই রাজতনয় মহা'ভ।গবত, ইহাকে দেখিয়া সমুদয় লোকের 

দ্€ 1৮ ডি ছু ও 
] ফু পা 



মধাঁ। 5২ পরিচ্ছেদ ।] গ্রীচৈতগ্ণটরিতাযৃত | 

টিরিরিটিরিটারারা টি রিউিিরিতি টিনার রি 

হয় সর্ববজনে ॥ কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে। এত বলি পুন | 

তারে কৈল আলিঙ্গনে ॥ প্রতুস্পর্শে রাজপুভ্র হল প্রেমাবেশ। | 

স্বেদ কম্প অশ্রু স্তত্ত যতেক বিশেষ ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নাচে করয়ে 

রোদন । তার ভাগ্য দেখি শ্লীঘা করে ভক্তগণ ॥ ৩৫ ॥. তবে মহাপ্রভু | 

তাঁরে ধৈর্য্য করইল। নিত্য আলি আমায় মিলিহ এই আজ্ঞ। দিল ূ 

॥ ০৬ ॥ বিদ।য় হইয়। রায় আইল রাজপুত্র লঞ1। রাজ! হুখ পাইল | 

পুজের চেষ্ট। দেখিঞ| ॥ পুজ আলিঙ্গন করি গ্রেমাবিষ্ট হৈল! ॥ | 

(সাক্ষাৎ পরশ ঘেশ মহাগুভুর পাইলা ॥ ১৭॥ সেই টৈতে ভাগ্যথান্ | 

রজার নন্দন । শুভর তক্তগণমধ্যে হৈল। একজন ॥ ৩৮ ॥ এই মত 
শ পালা পি ০ পি লিও ২১ সপ্ত ০৩০ শীত ০ প্ীশ্পা 3? িপিপ্পািসস্প পকিপা্প কিল পাপিপী সপ পিট 

[ ব্রজেক্জনন্দনের স্মৃতি হয়, ইহার দর্শন আমি কৃতর্থ হইাস, এই | 

৷ বলিয়। পুনর্দি।র তাহ।কে আঁনিঙ্গন করিলেন ॥ ৩৪ ॥ 

|. গ্রভুম্পর্শে রাজপুজ্রের ঘ্েমাবেশ হইল, তাহাতে তাহার অঙ্গে 
& স্ব) কম্প, অশ্রু ও স্তন্ত মকল প্রকাশ গাইতে লাগিল এবং তিনি 

ূ 
ূ 
ূ 

৷ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ কগত নৃত্য ও রোদন করিতে থাকিলে, তাহার 

। ভাগ্য দেখিয়া ভক্তগণ উহাতে গুশংম। করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ 

তখন মহ। প্রভূ তীহ।কে ধৈর্য করাইয়া! “নিত্য আসিয়া! অ।মার সহিত 

মিপিত হই ৮) এই আছড্ঞা প্রদান করিলেন ॥ ৩৬ | ৃ 

অন্তর রামানন্দর।য় র।জপুজ্রকে সঙ্গে লইয়! মহাগুড়ুর নিট | 

হা বিদায় হই আগিলেন, রাগ পুত্র চেষ্ট! দেখিয়া! সখী | 

হুইপেন এবং তাহাকে আলিঙগণ করত খ্রেমাবিট হইয়া স।ক্ষ।ৎ মহন | 

প্রভূরই যেন স্পর্শ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৭ ॥ 
র।জপুজ্র সেই হইতে ভাগ্যবান হইলে এবং প্রভুর তকতগপের 

মধ্যে এক জন পরিগণিত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ | ৃ 

| রম খ্বেদ, কম্প, অশ্রু ও স্তস্ত ইহ।দের লঙ্গণ মধ্যলীণার ৭২ পা 2 
দির 

4 

চে 

১ 



শিচৈডগ্রচরিতাম্বত। [ মধ্য। ৯২ পজিচ্ছেদ। ও 

মধ্প্রস্থ তক্তগণ সঙ্গ |. নিরম্তর ক্রীড়। করে সন্গীর্তন-রঙ্গে।  আচা- 
ধরা তক্তগণ কয়ে মিমন্ত্রণ। ত।হা তাহা ভিষ্চী। করে জগ ভতত- 

শরণ ॥ ৩৯॥ এই মত নান! রঙ্গে দিম কথে! গেল। শ্রীজগমাথের রখ- 
যাত্র/র দিব আইল॥ প্রথমেই প্রভু কাশগিশ্রেরে আনিয়।। 
গিড়িছা পান্র সার্বভৌম আনিল ডাকিয়া ॥ ৪১॥ তিন জনা পাশে 
প্রভু হানিযব| কহিল। গগডিচামন্দির মার্জন শেবা মাগি নিল ॥ ৪২। 
পড়িছ| কহে স্বামি সব দেবক তোমার। যেই তোমাল্স ইচ্ছা সেই 

কর্তন্য আঙার॥ বিশেষে রাজার আজ্ঞা হৈয়াছে আমরে। যেই 
প্রচ ইচছ। সেই শীঘ্র করিবারে ॥ 85॥ তোমার যোগ্য সেবা মঙ্থে 

এই মত মহাপ্রভু তক্তগণ সঙ্গে নিরন্তর কীর্তন রঙ্গে ক্রীড়া! করেন। 
আঁচারধ্যাদি ভক্তগণ মহাপ্রডুকে নিমন্ত্রণ করেন, মহাপ্রভু দেই লেই 

স্থায়ে ভক্তুগণ লইয় ভিক্ষা করেম॥ ৩৯ ॥ 
এই মত নানা রঙ্গে কথক দিন যাপন করিলেন, অনন্তর রগ, 

সখ দেবের রখযাত্র/র দিবস অ।গিয়। উপস্থিত হুইঞা ॥ ৪০ ॥ 
তখন মহাপ্রতূ প্রথমে কাশীমিশ্রকে আনিয়া তদ্দ।র। পড়িছ। পাত্র 

। সু মার্বভৌমকে ডাকাইয়া আনিলেন ॥৪১॥  * 
মহাপ্রভু হস্য করিক্প1] তিন জনের নিকট কহিলেন, আপনার! 

সায়াকে গুিচামন্দির মার্জনের সেবা! দিউন, এই বলিয়া! সেব। আর্থন। 
করিলেন ॥ ৪২ & 

মহাপ্রভূর কৃথ। শুণিত্ব। পড়িছ! কহিলেন, আমরা সকলে আপন- 
ফাঁর সেবক, আপনার যাহ। ইচ্ছ। আমাদের তাই কর্তব্য। বিশেষতঃ 
[৪ জামাকে আজ্ঞ! করিয়াছেন, যে প্রভুর যাহ! নি হর, এ তাহা 
সম্পন্ন করিব। ॥ ৪৩ । 
০ হে প্রভে!। মলির মাঞ্জদ আপনার খোগ্য সেহা নহে. শাহ 



দি 

মধ্য) ৮ পরিচ্ছদ] শ্রীচেতন্যচরিজাসতরত;। 

মঙ্গির মান । এছে! এক লীল| করয়ে তোম!র মন) কিব্ত ঘট. সন্ত 1. 
রনী বহুত চাছিয়ে। আজ! দেহ আজি সব ইহ] আনি দিয়ে ॥ 88৯ | 

তবে একশত ঘট শত সম্মার্জনী। নূতন প্রভূর অ।গে পড়িছ! দিল জনি |. 
॥ 8৫ ॥ আর দিন প্রভাতে প্রভূ লঞা নিজগণ। স্রীহস্তে সবার অন্কে | 
লেপিল চন্দন ॥ শ্রীহস্তে বারে দিল একেক মার্জনী। সব গণ লঞ্] 
প্রভু চপিল। আপনি ॥ ৪৬ ॥ গুধিচামশ্দির গেলা করিতে মার্জন। প্রথমে | 

মার্দনী লঞ| করিল শোধন ॥ ভিতর মন্দির উপর মুন .লংমার্জিল। 

সিংহ।সন মার্জি চারি ভিত শোধিল ॥ ভিতর মন্দির কৈল মার্জন শোঞ্জন। 
পাছে তৈছে শে।ধিলেন ভ্রীজগমোহুন ॥ ৪৭॥ চারিপাশে শত ভক্ত মাসা: | 

জনীকরে। আপনি শোধয়ে প্রভু শিখায় সবারে ॥ প্রেসোল্ল।সে গৃহ 

মনে যাহ! হয় এই এক লীল[ করুন। কিন্তু ঘট ও সন্মার্জনী অনেক. 
আবশ্যক আজ্ঞ। দিউন আজ সেই লকল দ্রব্য এইস্থানে আনয়ন করি॥৪৪ 

. এই বলিয়। পড়িছ। নূতন একশত ঘট ও একশত ৪ (খাট!) 
আনিয়! প্রভুর অগ্রে অর্পণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥ | 

পন্প দিন প্রাতঃকালে গ্রভু নিজ তক্তগণকে লইয়! চি াহা- 
৷ দিগের অঙ্গে চন্দন লেপন করত সকলের হন্তে এক এক মার্জনী দি 
| স্বগণ সঙ্গে লইয়! স্বয়ং গমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥ 

ূ 
| গুগ্িচামশির মার্জন করিতে গমন করিয়া প্রথমে সম্মার্জনী লগ 
শোধন করিতে ল।গিলেন, তিতর ষশ্ির এবং উপরিভ।গ সকল লন্ম।্ন- | 
পুর্ধক লিংহাপন মার্জন করিয়া চারি ভিত শোধন করিলেন, তৎপরে | 

তিতর মন্দির মার্জন ও শোধন করিক্ন। পশ্চাৎ জগমোহন শোধন কর্জি: | 
লেন (ভিতর মন্দির, সঙ্জ! ও বারান্দ1।” এই. তিন ভাগের মেকার ূ 
সজ্জাতক লগয়োহন বল। যায় )॥ ৪8৭॥ 
" ছার গ।র্খে শত. ভু হবে সন্মার্জনী লইযছেন, বধ পরি ূ 



2.7 
ঘর; ৬, 

18২ ্ীচৈতনউরিতীয়ত। [সধ্যা $২ পাঞ়ঙ্ছেদ || 

শোধে লয় কৃষণনাম। তজগণ কষ কহে করে মিজ কাম 1-8৮॥ ধুলী- 
ধুলয় তনু দেখিতে শোভন। কাছে! কাঁহো অশ্রঃ জলে করে সম্মার্জন ॥ 
ভোগমপুপ শে।ধি শে।ধিল প্রঙ্গগ। ঘকল আস ক্রমে করিল শোধন ॥ 

তৃণ ধুপী কিকর নব একত্র করিঞ।| বহির্বধাসে করি ফ্লেলায় বাহিরে 
লইঞ1॥ এইমত তক্তগণ করি নিজবাগে। তৃণধূলী বাছিরে ফেলায় পরম 

হুরিষে ৪৯1 গ্রভৃকছে কেকত করিয়াছ মার্জন। তৃণধূলী-পরিগাঁণে জানিব 
পন্লিজ্রাম ॥ লবার ঝাটিন। বে।বা। একত্র করিল। মব!| ছৈতে প্রভুর বোঝ! 
অধিক হুইল 1৫০1 এইমত অভ্যন্তর করিপ মার্জন। পুন লবাক|রে দিল 
কছিঞ। বঠন॥ ॥ টিনা? তৃণ কাকর সন করদুর। ভ।লমতে শো 

৫ 
টিউব ৮ শশা শত০৯ শট তরে ৮৪:৯৩ ৯১. ১ স্পা শীত শাসিত শিলালিপি 4 

[শোধন করিয়া মকলকে টি শক্ষ| রঃ ল(/গলেন, মহাপ্রত প্রেমেল্লামে 

গৃহ শে(ধন ও কৃষ্জ নাম লইতেছেগ এনং ভক্তগণও কৃঙ্ঃনাম উচ্চ।রণ ও 

গণি কার্ধ্য করিতে আরস্ভ কগিলেন ॥ ৪৮ ॥ 
ধুলায় ধূঘর তনু, দেখিতে পরম স্ন্দর, কোন কোন ভক্ত অশ্র্জলে 

মর্জন করিতেছেন। অনন্তর ভন্তগণ ভে।গমণ্ডপ শোধন করিয়। গ্রাঙ্গণ 

ৃ গেধন করিলেন, তাছার পর ভ্রমে শমুদ।য় গৃহ শোধনপূর্ববক তৃণ, ধুলী 

ও ঝিঁকর (কৃষ্কর) মনকল একত্র করত বহির্বব!সে করিয়! বাহিরে ফেলা- 

 ইযদিলেন, এইরূপ তক্তগণ নিজ বস্ত্রে করিয়। পরমানন্দে তৃণ ও ধুলী 
মল বাহিরে ফেল।ইতে লাগিলেন ॥ ৪৯ । 

: তখন প্রভু কহিলেন, কে কত মার্জন করিয়।ছ, তৃণধূলীর পরিমাপ 

পশম আনি এই বলিয়| মকলের ঝটিনার বে।ঝ| একত্র করিলেন, | 
| সর্বধধূপক্ষ। সহাগভূর ঝাটিনার বোঝ। অধিক হইল॥ ৫০ ॥ 
1 এইরূপ গৃহ মধ্যে মার্জন করিয়। পুনর্ববার সকলকে বণ্টন করিয়া 
 ছিণেন, তোমার সকল সুক্ষা ধুলী ও কম্বর সমুদা দুর করি! ভাল-| 

দি 5৯৫ 
০ 

১. ২ টি মির রাত্রে 



সপোন 0. জচৈডরচরিতায্। . 

সব প্রত্ুর অন্তঃপুর ॥ ৫১ ॥ সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল,!, | 

দেখি মহাপ্রভুর মূনে সন্তে!ষ হইল ॥ আর শত জন জল শত ঘট ভুত | 

প্রথমেই লঞ্চ! অছে কল।পেক্ষ। করি ॥ ৫২॥ জল আঁন করি যবে মহা-.|. 
প্রভু,বৈল। তবে শতঘট আনি প্রভূ আগে দিল ॥ ৫৩॥ .প্রথমে করিল |. 
প্রভু, মন্দির প্রক্ষ।লন | উদ্ধ অধ ভিত গৃহমধ্য সিংহাসন ॥ খ।পর! ভরিঞ। 
জল উর্ধে চালাইল। সেই জলে উর্ধা শোধি ভিত প্রক্ষ(লিল ॥ ৫৪.॥. | 
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন। শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জন॥,| 

তক্তগণ করে গৃহ্মধ্য গ্রক্ষাল্ন। নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জন ॥ |. 
কেহ জল ঘট দেয় মহাপ্রভুর করে। কেহ ছলে দেয় তর চরণ উপরে | 

কেহ লুকাইঞ! করে দেই জলপান। কেহ মগিলয় কেহ ঝান্যে করে | 
দান ॥ ৫৫ ॥ ঘর ধুই গ্রথ।লিকায় জল ছাড়ি দিল। সেই জল প্রাঙ্গণ মব | 

মতে প্রভুর অন্তঃপুর মার্জন কর ॥ ৫১ ॥ 

পমস্ত বৈষ্ণব দুইবার শোধন করিলেন, তদদর্শনে মহাপ্রভুর মন সন্তুষ্ট 
হইল। তখন অন্য শত জন শত ঘট পূর্ণ করত কালাপেক্ষা করিয়! | 
আগ্রে দণ্ড! য়মান রছিয়াছেন ॥ ৫২ ॥ . 

যখন মহাপ্রভু কছিলেন, জল আনয়ন কর, তখন ভক্তগণ মহাগরড়ুর 

অগ্রে জলপূর্ণ শত ঘট আনিয়া দিলেন ॥ ৫৩ ॥ | 
মহাপ্রভু প্রথমে মন্দির প্রক্ষালন করিলেন, তৎপরে হের উর, . 

ভিত, গৃহ্মধ্য ও পিংহালন ধৌত করিলেন, তৎপশ্চাড খাপর! (খোল। ) ্ 

ভরিয়া জল উর্ধাদেশে নিক্ষেপ করায় দেই জলে উদ্ধ শোধন করিয়। বত ১ 
প্রক্ষালন করিলেন ॥ ৫৪ ॥ 

প্রভু প্রথমে মন্দির প্রক্ষালন, তৎপরে রীহপ্তে সিংহাসনের জন 
করিণেন ৷ ভক্তগণ ঘৃহমধ্য গ্রক্ষালন এবং নিল নিজ হস্তে সন্দির সার্জন 

॥ 
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রর মন নিজ নিং /জ বস্ত্র কৈল ঘৃৎসন্যার্জন। প্র মিজি বস্ত্র 

'মীর্জিলেন সিংহাসন 1:৫৭ শত ঘট জলে হৈল মন্দির মার্জন। মালার 
ৃ শোধিয়া কৈল ধেন নিজ মন | নির্মল শীতল লিখ করিলী মর্দিকে। 

[আপন হয় যেন ধরিল বাহিরে ॥ ॥৫৮॥ শত শত লোক জল তরে সয়ো- 

খে? খাটে স্থল নাহি কেহ কৃপে জল ভরে॥ পুণুস্ত লঞ্চ; 
1 আইসৈ শত ভণ্জগণ। শুন্য ঘট লঞা যায় আর শন্ত জান ॥ ৫৯। 
ত্য স্বরূপ ভারতী আর পুরী । ইস্। বিনু আর নব [আনে জল | 
) 

করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥ 

কোন ভক্ত মহাপ্রভুর হন্ডে জলঘট্ট, কেহ বা মহা প্রভৃর ৮রণ উপরে! 

|জর্প নিক্ষেপ, কেহ বা গে।পন তানে থাকিয়! পেই জল পান, কেই ৰাঁ 
দেই জল গ্রার্থন1! এবং কেহ বা মেই জল অন্যকে দান করিতে লাগি" ্ 

| লেন ॥ ৫৬ ॥ | 

 শ্ভজগর ঘর ধুইয়। প্রণ।লী ( মুরী) দিয় দেই জল ছাড়িয়া দিলেন, 
তাহাতে সমস্ত প্র।ঙগণ পরিপূর্ণ হইয়া রছিল। তক্তগণ নিজ নিজ বপ্লে। 
গৃহ সার্জন এবং প্রভু নিজবস্ত্রেদিং হাপন মার্জন করিলেন ॥ ৫৭8 

শত ঘট জলে মন্দির মার্জিত হইল, মন্দির শোধন করিয়া যার ঘেমন | 

| মন সেইরূপ করিলেন, মন্দিয়কে নির্শল শীতল ও স্সিদ্ধ করিয়। আপনার । 
| হয যেন বাঁছিরে' ধারণ করিলেন (অর্থ।ৎ নিজের নির্মল ও শতল | 

মনের মত গুণ্ডিচা মন্দিরকেও নির্মল শীতল করিলেন )1৫৮ ॥ | 

শতশত লেক মরোবরে জল ভরেন, ঘাটে স্থল (পথ ) ন। পাইয়া : 

কেহ কৃপে জল ভরিতে লাগিলেন, এক শত ভক্ত পুর্ণকু্ভ লই | 
ূ 0 খিতেল গিলেন, আর শর্তভক্ত শূন্য ঘট লইয়! ঘাইতে লাগিলেন ॥৫৯ ] 
10" নিত্যানদ্দ, অইৈত, স্বরূপ, ভারতী ও পুরী, ইহারা বি তু না এ 
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শধ্য। উপ পরিজ )]  আপাচিজাত। 

তরি ॥ ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট তাঙি গেল। শত শত নু তাহা, 

লোকে লঞা আইল | ৬০ | জঁল ভরে ঘর ধৌত করে হরিধ্যনি। কৃ | 
হরফ নু আর নাহি শুনি ॥ ৬১. ॥ কৃষণ কৃষ্ণ কছি করে ঘট সমপ্ণি | 
ক্ষ ক ক্হি করে ঘটের পরার্থন | যেই যেই করে সেই কছে ক্চ- | 
নামে, | কষ্চনাম হলো তাহা সঙ্কেত সর্ব্বকাঁমে ॥৬৩॥ প্রেমবেশে গ্রভূ | 

কছে রখ কৃষঃ নাম | একলে করেন প্রেমে শতজনের কাম ॥ শতহাতে | 

করে; যেন ক্ষালন মার্জন। প্রতিজন পাশে যাই বরায় শিক্ষণ ॥ ভাল 
কর্ন দেখি তারে করে প্রশংলন। মন না মিলিলে করে পণ্ডিত ভন | 
৬৪॥ তুমি তাল করিয়াছ শিখাহ অন্যেরে। এই মত ভাল খন্দ লেছো! | 

রর ২৫ হেরি ক? 

র ১:04 

মকল ভন্ত জল ভরিয়। আনিতে ল!গিলেন। ঘটে ঘটে ঠেকিয়! কত ঘট 
ভাঙ্গিয়! গেল, লোক সকল শত শত ঘট আনিয়। উপস্থিত করিল, ॥ ৬০ 

ভক্তগণ জল ভরেন..এবং গৃহধোত ও হরিধ্বনি করেন, কৃষ্ণ ও হি- 
ধ্বনি ব্যতিরিস্ত আর. কিছুই শুনিতে পাঁওয়! যায় না ॥ ৬১॥. 

ভক্তগণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ঘট সমর্পণ এবং কৃষ্ণ কৃষঃ লি ঘট! 
প্রর্থন] করিতে ল।গিলেন ॥ ৬২ ॥ | 

যে ব্যক্তি যাহ! করে সেই ব্যক্তি কুষ্ণন।ম লয়, সফল কর্ণ কফ- 
নাম সন্কেত হইয়া উঠিল ॥ ৬৩॥ 
মহাপ্রভু প্রেমাবেশে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে একাকী, 

শত লোকের কর করিতে লাগিলেন, শত হস্তে যেন ক্ষালন ও মান 

করেন এবং প্রত্যেক লোকের নিকট গিব! তাহাদিগকে কার্ধ্যের শিক্ষা 

প্রধান করেন। আর যে ব্যক্তি ভাল কর্ণ করে তাহাকে শ্রশংব। এবং 

মনোমত ন! হইলে তাঁহাকে মি ভতপনা করেন'॥ ৬৪ ॥ ..: . 
তখ। অন্যকে কছেন তুমি তাল করিয়া, অন্কে, শিক্ষা দাও লে! 

[৬৩] 
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জাত ন্্া। ১২ রর 

যেন করে & ৬৫ ॥ [এব শুনা বে, স্কোচিত হ্ঞা। । ভাল মতে
 করে 

কর্ম সবে, মন. দিঞা ॥৬৬॥ তবে প্রত ্রক্ষালিল উীজগমোহন। 

.ভোগয়গুপ তবে কৈল প্রক্ষালুন ॥ নাটশালা ধুয়া ধুইল চত্বর প্রাঙ্গ
ণ। 

[| পাকশালা আদি কৈল্ব ্রক্ষালন পু মন্দিরের চহুর্দির্ রক্ষালন কৈল। 

| সব অল্পঃপুর ভাল মতে ধোয়াইল ॥৬৭॥ হেন কালে এক গৌঁড়িয়া 

|. হুবুদ্ধি সরল। প্রভুর চরণযুগে দিল ঘট জল ॥ সেই জল লঞ। আপনে 

পান কল । তাহা দেখি প্রন্ুর মনে দুঃখ রোষ হৈল। যদ্যপি গোষ
াঞি 

এ তারে হঞাছে সন্তোষ । শিক্ষা! লাগি বাহিরে তথ।পি করে রোষ ॥ ৬৮॥ 

| স্বরূপগোস।ঞ্রি আনি কহিল তাহারে । এই দেখ তোমার গোঁড়ীয়ার 

14:44:44: 

'ষেন এইরূপে উত্তম কর্পা করে ৫ ৬৫ ॥ 

| এই কথ শুনিয়া সকলে সম্ফুচিত হওত মনোনিসেশপূর্ববক উত্তম. 

1 কর্ম করিতে লাগিল ॥ ৬৬ ॥ 

অনন্তর মহাপ্রতু জগমোহন (ভিতর মন্দিরের সম্মুখ সজ্জ1) প্রক্ষা- 

|| লদ করিয়া ভোগমণ্প প্র্ষালন করিলেন। ততপরে নাটশাল! ধুইযা 

ৃ চত্বর ও প্রাঙ্গণ ধুইলেন, তাঁহ!র পর পাকশালা প্রভৃতি সমুদায় প্রক্ষা- 

| লন করিয়। মন্দিরের চতুর্দিদক প্রক্ষালন করিলেন, তৎপরে সমুদয় অস্তঃ-. 

| পুর উত্তম রূপে ধোঁত করাইলেন ॥ ৬৭ ॥ . 

|... এই সময়ে একজন সরল বুদ্ধি গেড়ীযা মহাপ্রভুর চরণে এক ৮ ঘট 

ৃ জল অর্পণ করিয়া সেই জল আপনি পান করিল, তাহা দেখিয়া মহা- 

প্রভুর মনে হুঃখ ও রোষ উৎপন্ন হইল, যদিচ মহঃগ্রভূ তাহার, পুতি 

| সন্ত হইয়াছেন, তথাপি শিক্ষা জন্য বাহিরে (রাধ প্রকাঙ্থ করি ূ 

| লেন। ৬৮৪ 
মহাপ্রভু রপগোশ্বাদিকে আনয়ন কিয় উহাকে, কাব 

চে ১৫৯০৩ ২5৬. আপানার ৪৭ ০৫ নর 
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ধা এ রর 1) আজি | . ৪৯ 

ব্যবহারে ॥ ঈ্র্সিরে মোর পাদ বোন | সেই
 জল-লগ্র? অ।পনে- 

পান কৈল॥, এই অপরাধে মোর কী হবে গতি । তোমার পীর 

করে এতেক ফৈজতি ॥ ৬৯ ॥ তবে ্বূপগেসংঞি তার ঘাড়ে, হাত] 

দিঞ্ু| ঢেক। মারি পুরীর বাহির কৈল ল্ঞা পুন আদি প্রভুর, পা] 

-াঁ 

রঃ ৃঁ 

করিল বিনয়। অজ্ঞ অপরাধ ক্ষমা করিতে যুয়ায়। ॥ ৭৬ ॥ তবে মহাপ্রস্ র ্ট 

মনে সম্তেষ হইল । স।রি করি ছুই পাশে সব! বসাইলা॥ আপনে ৃ 

বলি! মাঝে ত।পন।র হাতে। তণ কাট। কুট। সবে লাগিল! কুড়াইতে ॥ | 

কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব। যার অল্প তার ঠাঞি পিঠ।পসলব | 

বির ০ 

পাদ প্রঙ্গালন করিল এবং সেই জল লইয়। আপনি পান করিল, এই | 

অপরাধ আমার কোথায় গতি হইবে, ঠামার, গৌড়ীয়! আমার এত 

ফৈস্গত (লাঞ্ছন।) করিল ॥ ৬৯ ॥ 

তখন স্বরূপ গোস্বামী এ গৌ'ড়য়ার স্কন্ধে হস্ত দিয়া ধক সারিয় 

পুরীর বাহির করিয়। দিলেন। পু্র্ববীর এ গৌঁড়িমা! আ।সিঘা প্রত 

চরণে বিশয় কিয়া কাঁছল, প্রত! 'আ।মি অজ্ঞ, আসার অপরধ ক্ষ 

করিবেন 1 ৭০ ॥ 

তখন মহা এভুর মনে সপ্তোষ হইল, ছুই পার্থে সগি ( প্ক্তি”)। 

করিয়।, মকগকে ব্নাইলেন । তৎপর অ।পনি মধ্যে বলিয়া নিজি হস্তে 

তূগ.ও কাটাকুউ। লকল কুড়াইতে ল।গিলেন এবং কহিলেন, কে কত 

কুড়।ও মমুগ!য় একত্র করিব, যাহ!র অল্প. টা তাহার নিকট শিষঠা 

পান। লইব ॥ ৭১ ॥ 

.মহাপ্রহ এইক্পে সমু পুরী পো করিয়া আপনার, যেমন 

॥ ৭১ ॥ এই মত সব পুরী কগিল শোধন। শীতল নির্দল কৈল যেন, | 

এই তোমার গৌতীযার ব্যবহার দেখ, এই ব্যক্তি ঈশ্বরমন্দিরে আমার : 

৪ 

দি 
বারি) 

9.8 



৮০৮৯ 

ট মাও 1 রর সী 

নি প্রধালিকা ছাড়ি দি জল বহাইল। নুতন নদী যেন মুছে 
(মিল্লি॥ ৭২। এই মত পুরদ্বার মণ্রে পথ যত। সকল শে।বিল তি! 
বে র্ণবে ও কত] নৃমিংহ্মদ্দির-তিতর বাহ্রি শোধিল | ক্ষণেক বশর 

] ফি নৃত্য আরস্তিল ॥ ৭৩॥ চারিদিকে ভক্তগণ করেন: কীর্তন |) মধ্যে 
'নৃতা,ব করে, প্রভু মত্তলিংহ-সম 1৭8॥ স্বেদ কম্প নৈবর্ধ্য!শ্রঃপুলক স্কার। 
ৰ ! নিজ ত্দ ধুই আগে চলে অশ্রাধার ॥ চারিদিকে ভক্ত অঙ্গ ক্লৈ ্রক্ষা- 

| | লন । ক্লাবণমাসে মে যেন করে বরিমণ 1৭81 মহাউচ্চ সন্কীর্ভনে আকাশ 
ভরিল প্রভুর উদ্দণড নৃত্যে নিকগ ছৈল ॥ স্বরূপের উচ্চ গাঁন ্রুরে 

পপ 

পিস 

ূ সূ ত্ধপ শীতল ও নির্মল করিলেন । গ্রণ।লিক1 (মুরী) খুলিয়া যখন 

( বাহির করিলেন, তখন বোধ হুইল যেন, নূতন একটা নদী সমুদ্রে 
গিয়া মিলিত হইল ॥ ৭২॥ 

_ মহাপ্রভু এই মত পুরদ্বার ও অঙ্ে যত পথ ছিল সমস্ত শোধন 
করিলেন, তাহা বর্ণন করিবার কাহারও সাধ্য নাই। তশপরে নৃলিংহ 

[মিরর ভিতর বাহির শোধনপূর্ববক ক্ষণ কাল বিশ্রাম করিয়! নৃত্য 
আত করিলেন ॥ ৭৩ | 

চতুর্দিকে ভক্তগণ কীর্তন করিতে আরম্ত করিলে মন্তসিংহ তুল্য 
| মাত মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥ 

: টা আহা! তৎকালে মহাপ্রভুর অঙ্গে স্বেদ, কম্প, বৈধর্ণয, অশ্রঃ, পুলক 
ৃ ও হষ্কার প্রকাশ পাইতে লাগিল, আর মহাপ্রভুর নিজাঙ্গ ধৌত করিয়া 
| রঞ্কখরা অগ্রে প্রবাহিত হইল এবং শ্রাবণমাসে মেঘ যেমন বর্ষণ-করে 
| তাহার ন্যার অশ্রু চুরির ভক্জগণের জগ ক্ষালন করিতে লাণি- 
| লেন ॥ ৭৫. ্ | 

| শপ ০০ রন এ আকাশ পরিপূর্ণ ইল, ২ এ 
রি ৃ 

গং এল তলা পপির 



৫ টা ইবির মেস বন ঞ্ন।. ধ্ঃ চি .+ 

মি ্ ক টা নু ক 

রঃ 

মধ্য 2ইপারিচ্ছে।] ভীউৈতন্যচ্জিতন্বিতট 8৯. 

সদ।ভায় ।আনঙ্গে উদ্দপুনৃত্য করে গৌরমার ॥ এইমতে কখোক্ন জী! 
করিয়া |.ধিআম করিল প্রভু সময বুঝিঞা ॥৭৬। আচারাগোপাঞ্িন পু 
্রীগোপাল নাম নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞ! পিল ভগবান | প্রেমাবেশে | 
নৃত্যে তিই ছইলা মৃচ্ছ্িতে । অচেতন হএঞ| তিই পড়িল! ভূমিতে ॥ ৭ণ 11 

তান্তে-ব্যন্তে অচার্ধ্যগে!সঞ্রি তাঁরে নৈলা কোলে । স্বাগরছিত-দেখি' 
হইলা বিকলে-॥ নৃণ্সংহের মন্ত্র পড়ি মারে জলবাটি। সহঙ্কায় শবে |. 
বরক্মাণ্ড যায় ফ।টি | অনেক্ক করিল তবু নাহয় চেতন। আচার্য কাশা- | 
নায় কান্দে সব ভক্তগণ ॥ ৭৭ ॥ তবে মহাপ্রভূ তার বুকে হাত দিল. | 

উঠছু গোপ।ল বলি উচ্চস্বরে কৈল॥ শুনিতেই গোপালের হইল 
০ 

জী 

নৃত্যে ভূমিকম্প হইতে ল।গিল। ্বরূপের উচ্চ গানে সর্দা। প্রভুকে 
প্রীতি প্রদান করে, স্থতরাং এ গান সহক!রে গৌরহি আনন্দে উদ্দণড 

নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, মহাপ্রভু এইরূপ কতকক্ষ- নৃত্য বিটি 
সময় জানিয়! বিশ্রাম করিলেন ॥ ৭৬ ॥ | 

অনস্তর অস্বৈতাচরর্য্যগোস্বামির পুঁজ্রের নাম প্রীগোপাল মঞ্থাপ্রভূ 
উহাকে নৃত্য করিতে অনুমতি করিলেন, তাহাতে তিনি প্রেমাবেশে 

নৃত্য করিতে করিতে মুচ্্ছত হওত অচেতন হুইয়] নিন নিও 
হইলেন ॥ ৭৭ ॥ 
তখন আচার্য্য গোম্ব।মী অস্তে ব্যস্ত তাহাকে ক্রেড়ে করত খাপ” 

রহিত দ্েখিয়! অতিশয় ব্য।কুল হইলেন। নৃলিংহ মন্ত্র প1ঠ করত জলের 
ছ।ট্ মারিয়া এরূপ হুঙ্কার শব্দ করিলেন যে, তাহাতে যেন বঙ্গ 

স্ষটিত হইতে লাগিল। জনেকক্ষণ এরূপ করিলেন তথাপি চেতব:হই 
লনা, 'জাচার্ঘ্যের রোদন দেখিয়া ভক্তগণ রোদন করিতে লাগিলেন ৭৮1 

“তখন মহীপ্রডু তাহার বক্ষপ্ছলে হল্ত দিয়া, গোপাল-উঠ” এই 
| খালি উদ্ঠ ধ্বনি করিলেদ,-এ ধ্বনি শ্রধামান্র গোপধলের চেতন 'হইল) 



হি "২০৯ ল দীপ জা পি ০ পি পিএ রর 

আজি [/লিকব্ী 

(চোতর ।/হরি-রঙ্ি নৃত্য করে সব -্ক্রগণ ॥.৭ 

প্রস্থ ক্ষণেক বিশ্রাম.করিঞ।। মরোবরে জলক্রীড়। কৈল-ভক্ত লঞ। ॥ 
তীরে উঠ্ঠি গরি. সবে শু বদন। নৃলিংহদেব নমক্ষরি গেল! উপ্বন 1৮১ 

ণ উদ্যানে. বসিল। প্রভু তক্তগণ লঞ1। তবে ঝণীন!থ আ।ইগ! প্রা 

লইএ| ॥ ৮২ ॥ কাশীমিশ্র তুলসী পড়িছা! ছুই জন। পঞ্চশন্ত লে।ক যত 
করয়ে' ভক্ষণ ॥ তত অন্ন পিঠ। পান! মন.পাঠ।ইল। দেখিয়া প্রভুর চিত্তে: 

সম্তে।ষ হইল ॥ ৮৩॥ পুরী গোস।ঞ্ি মহা প্রভু ভারতী, ব্রহ্ম। নন্দ । অদ্বৈত 
অ+চার্ধ্য আ।র প্রভূ নিত্যানন্দ ॥ আচার্ধযরত্ব আ.চর্ধ্যনিধি শ্রীবান গদাধর | 

শঙ্করারণ্য ন্যায় চার্যয রাঘব বক্রেশ্বর॥ প্রভু আজ্ঞা পাঞ! বৈসে আপনে 

তদ্দর্শনে ভক্তগণ হরি বলিয়! মৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯। 

- এই লীলা! বৃন্দাবন্দ!স বর্ণন করিয়াছেন, অতএব আমি ইহ। সং- 
ক্ষেপে বর্ণন করিলাম ॥ ৮০ ॥ | 

অনন্তর মহা প্রভু ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া! ভক্তগণের সঙ্গে লাপোবরে 

| জলক্রীড়া করিলেন, পরে নকলে তীরে উঠিয। শুষ্ক বলন পরিখাঁন ও 

নৃগিংহদেবকে নমস্করপর্বক উপবনে গমন করিলেন |৮১॥. . - 
তৎপরে মহা প্রভু ভক্তগণ-নমভিব্য।হারে উদ্য।নে গিয়া উপবেশন 

58 ধাণীনাথ গ্রপাদ লইয়া অ।পিলেন ॥ ৮২ ॥ 

“ কাণীমিশ্র ও তুলমী পড়িছ। এই ছুই জন, পাঁচশত লোকে বত 
উক্ষাণ করে তত অর্দ ও পিঠাপান। সকল আ।নগ্নন করা ইলেন, তাহা 
০৭, চিত্বে মহা সন্তোষ হইল ॥ ৮৩ ॥ 

:কনস্তর পুরীগো মামী, মহাপ্রভু, ত্রন্ম।নন্দ ভারতী, দৈতা্া, 
০, নিত্যানন্দ প্রভূ, “আচার্য তব, আচার্ধ্যনিধি শ্বাস, গন|ধর, শঙ্করা- 

| সণ) ন্যাজচ41) রাঘব ও. বক্রেশখর এবং প্রভুর আজান বং লার্ব- 
চস ? 

|. এই,লীলা-বর্নির/ছেন . 
দস ব্ুম্দ!বন |. অতএব সঙেক্ষপ করি করিল বর্ণন ॥:৮*- তবে মুহা. 

সপ 

রি 



সা পাকের) দিনগত! 

সার্বভৌম, পিণ্োপরি বৈে প্রতু লঞ্া এত জন ॥ তার তলে নী, 
তলে ব করি অনুক্রম। উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন ॥ ৮৪ ॥ 

হরিদাল ধ্লি প্র ডাকে'ঘন ঘন। দুরে রছি হরিদাস করে নিষেদন'॥ | 
ভক্তলঙ্গে প্রভু করেন প্রসাদ অঙ্গীকার । এসঙ্গে খলিতে যোগ্য নই মুক্তি 
ছার। ॥ পাঁছে মোরৈ প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহিদ্রণারে। সন জানি প্রভু 
পুন, না বলিল তারে ॥৮৫॥ স্বরূপ (গাসাঞ্িঃ অগর্থানন্দ দামোগর। 

কাঁপশ্বর গোপীনাথ বাণীনাথ শঙ্চর ॥ পরিবেশন করে তাহা এই সাত 
| জন। মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ ॥ ৮৬1 পুলিনাভোজন ৈছে 
কৃপ্চ পূর্ন্বে কৈল। সেই লীলা মহাপ্রভুর শনে স্মৃতি হৈল॥ যদ্যপি 
প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর | সময় বুঝিয়। তবু মন কৈল স্থির ॥ ৮৭।॥ 

ভোঁম, এই সকল বাণ্চি' প্রভূকে লইয়! পিগার (বারান্দার) উপর উপ- 
বেশন করিলেন । তাছার তলে এই ক্রমে উদ্যান সি ইজ 
ভোজন করিতে বলিলেন, ॥ ৮৪ ॥ ্ 

এই লময়ে মহাপ্রভু হরিদাস বলিয়া বারম্ব!র আব্বান করায় দুরে 

খ।কিয়! হরিদাল নিধেদন করিলেন, প্রভে! |! আপনি ভতজনলে এসাদ 

অঙ্গীকার ( ভোজন) করিতে বসিয়াছেন, আমি অতিপামর এ সঙ্গে বপি- 
বার যোগ্য পাত্র নি, পশ্চা গোবিন্দ আমাকে বহিত্বণরে প্রসাধ কর্ণ 

করিবেন, প্রভু মন জানিয়! আর তাহাকে কিছু কিলেন না॥ ৮৫॥ 
-- স্বরূপ গোস্বামী, জগদানন্দ, দ।মোদর, কাশীশ্বর, গোঁপীন।থ, বাপী- 
নাথ ও শঙ্কর এই সাত জন তথায় পরিবেশন করিতে আন্ত করলেন, 
ভূক্তগণ মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ৮৬৪. 15 

শরীর পূর্বে যেখন পুলিনে ভোজন করিগ্নাছ্িলেন মহাপ্রভুর মনে | 
ই দীগঃ স্মৃতি হইল। | যদদিচ গ্লেমাবেশে প্রভূ। অধীর ৮ 



হস্ত শিং পাবা দা) ১ 

রী দানি | [দ্ধ 3. পুরি 

ভলনলদল 
'ভুগণে ॥ মর্ব্চ গরু জানেন যারে যেই তায়। তারে তারে শেই 
মনের শিরপূদ্ারা ৷ ॥ ৮৮1 'জগদানন্দ, ব্ড়োয় পরিবেশ, করিতে । 

প্রভুর পাতে ভাগ দ্রব্য দেন অচষিতে ॥ | যদ্যপি দিলে ৎ এ ত রে 

করের রেমঘ। বে ছলে তবু দেন দিলে দে সঙ্পোষ, ॥ ৮ ॥ পুন 

'জ।গি ০লই দ্রেব্য করে নিরীক্ষণ ॥ তার ভয়ে প্রভূ কিছু করেন তক্ষণ। 

না.খ/ইল জগদ।নদ্দ রূরিবে উপবাল। তার আগে ক্ছি খা মনে 
এই আরাম । ৯০ স্বরূপ গস তাল সিট প্রসাদ লঞ | খ্রতুকে 
“ম্বেদন রুরে আগে দাণ্ডাইঞা ॥ এই মহাপ্রসাদ আল্প কর আস্বাদন | 

তথাপি লময় বুঝিয়! মন স্থির করিলেন 1 ৮৭ ॥ 
মহাপ্রভু কছিলেন, আমাকে লাফর। ব্যঞজন আর ভক্তগণকে পিঠ 

পানা ও অমৃত | গোটিক। প্রদান কর। যাহ।র যাহাতে প্রীতি হয় সর্বজ্ঞ 

মহাপ্রভু ত!হ। জানিতে পারিয়। ম্বরূপদ্ধার! তাহাকে সেই দ্রধ্য দেওয়া- 

ইতে ল।গিলেন ॥ ৮৮ | 
. অগদ।নন্দ পরিবেশন করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে অকল্মাৎ প্রভুর 

পত্রে উত্তম দ্রব্য অর্পণ করিলেন। যদদিচ প্রতুর পত্রে কেহ কিছু দিলে 
তাহার প্রতি ক্রোধ করেন, তখাপি বলে ছলে প্রভুর প্লে অর্পণ 
করিলে শেষে প্রভূ সন্ত হয়েন ॥ ৮৯ ॥ 

 জগদানন্দপ্রতৃতি পরিবেষণকারিগণ পুনর্ববার আগিয়া পঞ্পে, ৫ 
দধ্য দেখিতে প।ইবে, এই ভয়ে মহা প্রড়ু তাহার কিছু ভক্ষণ করেন। 
নাখাইলে জগদানন্দ উপবাস করে, এই ভয়ে তাহার অগ্রে ক 
ভোজন করিতে প্র্বত ছয়েন 1৯৯ ॥ | 
 আনভর স্বকূপ গোন্বাদী উত্তম ্রিউ প্রসাদ হণ পূর্বক গ্রে 
দন হই! গরুকে নিবেন করিলেন। প্রাডো | এই জমা 

এনে 

ছা; রা» / 

১.২ ঠা গে, চে এ 



এখ জগ মুখ কৈ, রি ডোজুন,॥ এত বলি কিছু | 1 
সমর্পন । তার স্েছে প্র! কিছু করেন ভক্। ] এহ রত ছুই, জু র্ ৃ 

বার বার, | চিন এই ছুই ভক্তের শরেহধ্বহার ॥ ৯১% ১১: 

প্রভূ, বসাঞাচ্ছন নিজপাশে | ছুই ভক্তের প্লে দেখি সার্বভৌম হাসে | 

সার্দতৌমেরে প্র প্রসীদ উত্তর স্নেহকা বার বার করান ভোজন 1 

৯২॥ গোপীনাথাচাধ্য উত্তম মহা প্রসাদ আনি। ূ সার্বভৌমে দিঞা কৈ | 

মধুর বাদী ॥ কাহা ভট্াচার্ধোর পুর্ব জড় ব্যবহার । কাছা এই' পরসী- 

নদ করছ. বিচার ৯৩। লার্ব্ভৌম কহে আমি তারিক: হুদ 

তোমার, গুসাদে আমার এ'সম্পদ্ পিদ্ধি॥ শহাপ্রভু খিনে কেছে। মাছি 

দয়াময় ূ  কাকেরে গরুড় করে এছ কেন হয় ॥ তার্কিক শৃগাল ঙ্গে। 
₹০. সী রীতি পাস 

প্রপাদ জান্বাদন করুন, দেখুন জগন্নাথ কি রূপ ভোজন করিয়াছেন, 

এই বলিয়! প্রভুর আগ্রে কিঞ্চিৎ সমর্পণ করেন, মহাপ্রভু ভাহার'স্নেছে, 

কিফিত ভক্ষণ করেন। এইরূপ ছুই জন বার বার করিতেছেন, হতসাং 

এই ছুই ভক্তের প্েহব্যবহার অতিশয় বিচিত্র ॥ ৯১ 8: কষ 

মহাপ্রভু পার্ধধভৌমকে-নিজ পার্থ বসাইগঘাছেন। ই ঝর কৈ 

দেখিস সার্বভৌম হাসিতে, লাগিলেন। মহাপ্রভু সারববতৌগের প্রতি 

স্নেহ প্রকাশ করিয় উত্তম উতম গস বারম্যার ভোজন, ক্রাইতে 
লগিলেন ॥ ৯২ ॥ 

.গেপীনাথা চারধয উত্তম মহাপ্রসাদ অঙ্জ আনয়ন ফারিয়া সাজিদ 

কে দিয়! হুমধুর বাক্যে কহিলেন, কোথায় ভট্টাচার্যের পুর্বে জড়! 

বযবুহ!র ছিল, এখন কোথায় এই পরমানন্দ লাত হইল, ইহার বিচা
র 

করুন ॥ ৩ রী রঃ টা 

তখন সার্ধাভৌম কছিলেন, আমি তার্কিক ও কুযুদধি ছিলাগ, আগ 

নার অনুগ্রহে আমার এই সম্পত্তি সিদ্ধ হইনলাছে। 'বহশ্রিতুণ্যতি” 

| রিকোকেহ ধস নাই, কাকে গড় করিবেন এম ফোন
 

&. ূ 
না 
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গড কা ে মুখে এবে সদা ছি ছি ৰ বহি 
তারিক, শিফ্াগণ- সঙ্গ। কাহ! এই সঙ্গ মৃধা মমুদ্রতরঙ্গ ॥ ৯৪ ॥ প্রড় 
ফর পূর্ন কুষে। তোমার শীতি। তোম! সঙ্গে জামা সবার লে 
/ক কুক যতি 1৯৫. তকসহিসা বাড়াইতে ভক্তে সখ দিতে। মহাপ্রভু 
্ র্ নাহি ব্রিজগতে ॥৯৬॥ তবে প্রভু প্রত্যেকে সব. তক নাম 
রাড ।, . পিাপানা, দেয়াইলা প্রনাগ করিঞা ॥ অদ্বৈত নিত্যানঙগ বসিয়া 
ছে ্র রী এফ ঠাঞ্ছি [ ছই জনে জীড়াকলহ লাগিল তথাই। ॥ ৭ সঘৈত 

পি ॥ প্র ন্ লযাসী উহার নি অপচয় | অঙ্দোষে স্যাদির দোষ 
মাহি হ্র॥ পনাদোষেগ মন্করী” এই শান্তর প্রমাণ। নথ ্ রাঙ্মা 

ইবে। 1 আমি তার্কিক শৃগালসঙ্গ (বে সুখে ভেউ ভেউ করিতে ছিলাম 
মেইমুখে এখন, সর্বদা কৃষ্ণ হরি বলিতেছি। কোথায় আমার বহিমু্খ 
তার্কিক শিষ্যগণের লহিত সঙ্গ ছিল, কোথা এই সঙ্গে সুধ/সমুছের তরঙ্গ 
ডে লাগলে &॥ ৯৪] 
আনৃত্বর মহাগাভু কহিলেন, আপনার যে শ্রক্ফের প্রতি প্রীতি, ইহা 
রন আপন্কার সঙ্গে আমা(দগেরও ভ্রীকৃষে মতি হইল ॥ ৯৫৪ 

৭ যা হউক ভক্তমহিম। বৃদ্ধি করিতে এবং ভক্তকে দুখ দিতে মা 
প্রস্থ লঙগান ভ্রিক্াগতে আর ফেহই নাই ॥৯৬॥ | 
তখন মহাগ্ুডু সমুধায় ভক্তের প্রত্যেকের নাম লইয়া অনুগ্রহ 
ৃ গিফাপপৃঞক সকলকে (পিঠাপানা দেওয়াইলেন, অইৈত ও. নিত্যাননস 
এক স্থানে খলিয়া আছেন, তথায় ছুই জনে জীড়াঙলহ উপস্থিত 

আট তত বহি ৭ জুনধুতের সঙ্গ তক পডক্িতে ভোজন করিতেছি! 

জজাসিকেছি, ইহাতে ।?কান. গ্ি, হইবে? শ্রতু কিন্ত সম্গাসী), 
এ রে ফোন চা তিন ৯ অমদোঁধে সির দৌষ হয না, দবোধে 
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ডিিডিত 88884 
আনায় এই দৌবন্ছান ॥ জন্ম কুল লীলাচার না জানি যাহ।র। তাক লে । 
একপউ্ক্তি ₹ বড় অনাচার 7 শ। নিষ্যানশ কছে' তি অন্বৈত' এগ 
অন্ৈতলিদ্ধ/ কে বাধ শুদ্ধতক্তি কার্ধা ॥ জেমার পিদ্ধাস্ত- সঙ্গ বধ 

ধেই জনে । এক বস্ত বিনে লেই দ্বিতীয় ন! মানে ॥ হেন তে।মার সঙ্গে] 
মোর একজে ভোজন। না জানি তোমার সঙ্গে টৈছে হয় মন ॥ এই মত | 
ছই জনে করে বেলাবুলি। ব্যাজস্তরতি করে ছু'ছে (বৈছে গালাগামি ]. 
॥ ৯৮॥ তবে প্রড়ু সব বৈষণবের নাম লঞা। প্রসাদ দেন যেন স্কপা। | 1 
অম্বত লিঞ্চিঞা ॥ ভোজন কি উঠে লবে হয়িধ্বনি করি। বামন 

! 

নর 

মন্ধরীগ অর্থ(% সন্যাদী অমনোষে দুষিত হয়েন না,.পাস্তে এই প্রমাণ! 
আছে। আমি গৃহচ্ছ ব্রঙ্গণ আমার এই দোষের স্থান হইল। বাহাক! 
জন্ম, কুল, শীল ও জাচার জানি না, তাহার সঙ্গে একপড্কিতে ভোজন, 
কর! ইহ।ই বড় অনাচার ॥৯৭॥ 

অনন্তর নিত্যানন্দ কাঁছলেন ৫ অবৈতারযয | | 0 দৈতনিদানতে গদ্ধ 
ভক্তিকধ্যের বাধ! হয়, যে ব্যক্তি আপনার সিদ্ধান্ত. শ্রেবণ ও আপনে 

সঙ্গ করে, দেএক বন্ধ ভিন্ন দ্বিতীয় মানে না। এ কপ, স্মাপজকার | 

লঙ্গে আমার একজ্র ভোজন, জানিতেছি ন! আপনার বঙ্গে আমার মন 
কিরূপ হইতেছে, ছুই জনে এইুন্ুপ বল।বলি করতেছেন, :ঢুই জনে 
এইরূপ (২) ব্যাসস্ততি করিতেছেন, যেন তাহাতে গাল!গালি নত 

্ লাগিল ॥ ৯৮॥ 
.. তখন প্রভূ সকল বৈনযের নাম গ্রহণ করিয়। যেন ব্য | 
| এপাদ, দেওয়াইতে লাগিলেন। তৎপরে সকলে ভোজন করিয়া: 

(১), ঈয়তব, ও শব এক, ইহাই, আত সি্ধা | ইাকেই অতে নর্িশেদ | 
মাথাবাদ কথে। | 
(২) দে ্থাণেনিশ্াধারা শব গদ্য হয় আব বারা নিশ। গণ হয় তাহাতে বি 
বলে। বা জাহান । উক্ত ব্যাসাকিঃ পুনঃ । মিসাখত্তাত, বায়াত, গস 

ূ 1 11. 
4 ৩.৫ চে ৬৫ 



জে নিশান ই রর রী 
খ্র তগচচরিতানতত। নে মধ্য। ১২ পা? 

টা ক ত্ টা ভরি ॥৯৯॥ তবে চদা 
(সিস্ু ভরুগণে। সবাক, প্রীহস্তে দলা মালাচন্দনে ॥, তূবে পরিবেশক ; 
স্বগা্ি পাত জুন গৃভিতর, বসি কৈ প্রনাদ ঝোপ, 1১:৫1. পু 
কন? বি, রাখিল, ধরি+911. সেই অন কিছু হযিগাসে দিল 
কি! ভজ্গণ গেবিলাপাশ, প্রণাদ মাগি নিল। গাছে। সেই. প্রলাদ 
দিঠুবিদ আগুনে, গ(ইল ॥১০১। স্বতন্ত্র ঈশ্বর পরস করে নানখেল দধোয়! 

| প্রালালাত নাম, ৈজ।, এই.এক, লীলা ॥ আর দিন, জগ খ্রেবোত্োৎ- 
(সব নাম। মহোৎব হৈল ভক্তের প্রাণ-সমান ॥ পক্ষদিন দুঃখী লোক 

| প্র আদর্শনে | আনন্দিত হৈলাঁ উগন্গ ধদরশনে ॥ ১০২ | ধাপ হুথে 

[র্রক গাত্রোথান, করিখেন, খেই হরিধ্বনিতে সব্গ, রা ও 
[ পাতাল, পরিপূর্ণ হইল ॥ ৯৯।॥ 
| ০৩ জরত্তর মহাজছুং শ্রীহস্তে'সমত্ ভন্তগণকে মাল, চন্দন, ভি চি 

| লেক তঙনন্তর ম্বরূপ।দি সাতজন পরিবেন্টা ? রা প্রুপাদ জে।জন 

| না্জগিতে উপধেশন'করিলেন ॥ ১৮০ ||: 05811 ৮ ৮। 

| দু গোবিন্দ প্রস্ুর জবশেষ উঠাইম. জিবন নেই, অঙ্গ মম কিছু 

ইন হুরিদাঁদকে অর্পণ করিলেন, অন্যন্য -ভক্তগণ গোবিশের নিট 

[দি চাহিয়া লইলেন, গশ্চাহ গোবিদ্দও আপনি সেই পরদাদ তোগসন 

করিলেন ॥.১০১ ॥. ই | 

এ মহ!ুড়ু ্ বতত্ ই্বর বানাবিৎ খেলা করেন, , “রধাঘাপা খালা নামে 

রঃ ই এক লীল! করিলেন | অন্য এক দিন ভক্জদিগের প্র।ণতুল্য লেত্রে।ৎ- 

(সব নামে অহার্মহোঁধমব হুইল, পক্ষদিন' অর্থাৎ পঞ্চাশ দিস: প্রভুর 

জার লৈকি' সণ, দুঃখিত, হইছিল, এ দিব গলা দর্শনে লকল 
[8 হইলেন । ২০২ 7 ০৭ বত 
ৰা? দির হ্খে ও ভক্তগণকে সঙ্গে 9 জগগাধদর্শন গমন ্  এ 

টি নগজাতং ০৬০৭৩০০০২৩০ এ জল 
. ্ৈ হা 

ঠা. ৰ 
৮১০ এওটি 
মি, ? 



71 
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মা তজাগব। | জগন্নাথ দরশনে করিনা গন । আগে হনব ধা 
লেক নিবারঞ। | গাছে গে।নিশ্দ যায় জল- করস বই; (১০৪) ধহ 

আগে পুরী ভারতী ছার গমন ॥ স্বরূপ [অন্বৈত' ছুই পার্থ ই জী । ও 

পাড়ে পা চপি যায় আর তওগণ উৎ কয় গেলা জগমাথের নী | ূ 
॥ ৯০৪. দূরশন লোতে করি র্যাদাীত্ৰন। সোগম পপ 'বাঞা রে চি 

ভীমুখ, দর্শন । ॥ ১৪৫ ॥ তৃনার্ড প্রভুর নেত্র ্ ঃযুগল। | গাঢ়ালঙ্জে পিছে 
কৃষের বদন্কমল ॥ ১০৬৫. প্রফুল্ল কমল 'জিনি + নানযুগল নীঁপমা | 
দর্পণ গণ্ড করে ঝলমল ॥ বাস্ধ লী ফুল জিনি অধর রঙ্গ | ১ হাঁসি: ৃ 

কাস্তি অস্বততরঙ্গ ॥ শ্রীমুখ শেনর্ধয মধু ঝড়ে ক্ষণে ণে। কোটি। 
কোটি ভু -নেত্রত্ৃঙ্ করে পানে যত পিয়ে তত তৃষ। বাচেএনিয্িযী | 

কাব অগ্রে লোক নিবারণ করিয়া যাইতে লাগিলেন এং ং গোষিগ 

জল-করঙ্গ লইয়! পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন ॥ ১০৩॥ 
প্রভুর অগ্রে পুরী ও ভারতী এই ছুই জন গমন করিলেন, স্বরূপ ও] 

অনৈত এই ছুই জন মহা প্রভুর গার্্বদেশে এবং পশ্চাৎ ও পার্থ যান 
ভক্তগণ যাইতে লাগিলেন, মকলেই উৎকঠা য় জগসাখদেবের মনিরে | 
ধমন.করিলেন.॥ ১০৪ |. ... রি 
দর্শনের লালপায় মর্ধাদা লজনপূ দক ভোগম পে গমন. কত ত | 
ধারন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৫ ॥ রর | 

মহরপ্রতুর নেত্রযুগল তৃষঞ্চা্ড ভ্রমরযুগলের তুলা, হৃতরাং গি ্ 

আসক্তি প্রযুক্ত কৃষ্ণের বদনকমল.পান করিতে প্রবৃত্ত হইল॥ ১০৬০৪ 
[... জগনাথদেবের নয়নযুগল প্রফুল্ল কমলম্বয়কে জয় করিয়াছে, পন 

দর্পণতৃল্য গণুস্থপ ঝলযূল করিতেছে, নর অধয়ের শোভা বার্থ 
1, স্পট, বব, মাদার) প্র।রিত হইরাছে, ঈীযু হাসোর বাসি দত | 
ৃ খের না ন্যায় শোভা পাইতেছে « এবং রর মৌন মধু নে ক্ষণ 



] মুখামুজ ছাড়ি নেত্র না হয়, অন্তর ॥ ১০৭ | এইমত মহাপ্রভু লক (গজ- 
| গণণ.. মধ্যাহ পরধ্স্ত কৈল পরীমুখদর্শন | স্বেদবম্প অঞ্জু জল বহে 

ূ অনুষ্ষণ, দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরগ ॥ ১০৮ ॥ মধ্যে মধ্যে ভোগ 
ল!গে মধ্যে দরশন। ভোগের সময়ে প্রভু করে সন্কর্তন। ঃ দর্শন আনন্দে 
প্রভু মব পাশরিল! । ভজ্জগণ মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু লঞ। গেলা ॥ প্রতঃ- 

সকালে রথযাত্রা হবেক জানিঞ। | দেবকে লগয় ভে।গ দ্বিগুণ করিঞা। 

৯৫৯৪ গুধিচামার্জন লীল! সন্গেনপে কছিল। যাহ! দেখি শুনি পাপির 
ৃ রুঙ্ডণতি টপ ॥ ১১০ ॥ শ্রীরূপরঘুনাথ-পদে যার আশ। টৈতদাচরিতা 

নীল হইতেছে । জগম।থদেবের এইরূপ মুখমণ্ডল ভক্রগণণের রকেট 
6টি নেততুঙগ যত পান করিতেছে, নিরন্তর ততই তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাই- 
তেছে, মুখপন্ম ছাড়িঃ। নেত্র আর অন্য দিকে ঘাইতেছে ন| ॥ ১০৭॥ 

“মহাপ্রভূ এইরূপে তক্তগণদঙ্গে মধ্াহ্ কাল পয্যন্ত ীকগগন্াথ- | 

দেবের জীমুখদর্শন, করিলেন, ত।ছাতে তীছার স্বেদ, কম্প ও অগ্রঃজল 
ৃ নিরন্তর প্রবাহিত হইতে ল!গিল, কিন্তু মহা প্রভূ র্শনের লোভে তাহা 

রণ করিলেন ॥ ১০৮। 
. এ জগম।থদেবের মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে এবং মধ্যে মধ্যে দর্শন হয়, 
এ ভোগের সময় সন্বীর্তন করেন, দর্শন আনন্দে প্রভু সমুদায় বিশ্বৃত 
হইলেন, তখন ভক্গগণ গ্রড়ুকে মধ্যহ করিবার নিমিত্ত লইয়। গেলেন 
রি প্রাতঃকালে রখযাত্রা হইবে জানিয়, জগন্নাথের লেবকগণ দ্বিগুণ 
করিয়া, জগমাথদেবকে ভোগ নিবেদন করিলেন ॥ ১৯ ॥ 
৮ এই উু্চামার্জন, লীলা সক্গেপে বর্ণন করিলাম, যাহ! হেখিয়া 
রঃ ২ অক পাপি য[ক্তিরও কৃষ্ণতকতি লাভ হয়॥ ১১০ ॥. চর 

£ 
জপ ও ইদুনাখের পাহপুনে আশা করিয়া কৃষদাল, এই চৈ 

খত ধর 

১ রং . শুতে ৮ রি 



৮ ক সি চন রক 
সই 

নিররিকিটি নার বা নানী হা 

ং পে] প্রচ তমা 

জছ 

ক সিসি এ নি তির চির
 

ত৭ 

স্বত কছে জরে ॥ 
১৬১. 

রশ 

1% ॥ ইতি প্রীচৈতন্যচরিতা্ৃতে মধ্যথণ্ড ॥ গুভিচাদলির রদ, ]. 

নাম 'ছদশঃ
 পরিচ্ছেদঃ

 ক | ১২॥ । 

২. শা 
না ৃ 

ঘু 

রর পলা পিস পি 

লি শি ভ্িভ তি লবন নাশ 

চ্িতাসতুকহিতেছে। ১১১ ॥. . ২ ঠা 

87 ইতি প্রীচৈতন্যচরিতা তে রাদনারা্যারায়ং . 

চৈনাচরিতাসতিগন্যাং মধ্যখণ্ডে গতিচামন্দিরমার্জন নাম ছাদশ গঙ্ি: ্ 

চে ॥ 8১২ ॥%॥ 1]. 



১০:৩1 বিন বট 1. 0০ পা 
্ ০৯ ্ 

০১০ . ০ ০৮ ০ এ 

শি নিগার সাদ ৫ পাজাে। অজ পল তি ডিন পি ৬০ ১১০ বিশ হয়া 2 
রি ্ টে পা পা, 1 অজ যি লন 

&৮, 

সি 

. - 

। জারী ্ি ৃ [ও চু | 

ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।। 
খন ঠ পক 

৫ এটি... ১:7১ ০৮ 5 হে তিশা 1, 2 

গম জীয়াৎ কষ্ণচৈতনাঃ শরীরথাণ্রে ননর্ভ যঃ। 
 যেনপীজ্জগতাং চিত্রঃ জগমাথে ধছিপি বিস্রিতিঃ 7 ৯1 

কাজ জয় স্ীচেতনা। জয় নিষ্যানদ। রি অয়াৈ্চন্্র জয় রক 

বৃন্দ ॥২। জয় 'শ্রোতাগর শুন করি এক গন রখযান্রায় মৃভাপ্রূর 

পরমঙোছন ॥ ৩॥ আর দিন মহাগ্রাভূ হঞা সাঁধধান রাত্রে উঠ্ঠি গণ- 
সঙ্গে কৈলা কৃত্য স্নান ॥ ৪ ॥ পাতুবিজয় দেখিবারে করিল গমন | জগ- 

চি 

। ্ 

সজীয়।দিতি | সককঞ্চচতলো! জীয়াৎ সর্কোতকর্ষেণ বর্ততাং। যশ্চৈতলাঃ ্ররধাগ্রে 

নত যে নর্তিতবান্। যেন নর্তনেন জগতাং লোকানাং চিন্তমাশচর্যাতৃষ্ং । আসীং যতো 

ষণ্মার্নাং অগন্পাথোৎত্বি বিশ্মিতো| বিশ্ময়যুক্ত আসীদভূদিত্ার্থ; ॥ ১॥ ্ 

- ধিনি রখাগ্রেশনৃত্য করিয়াছিলেন, যে নর্তনদ্বারা জগতের লোক 

1] কলের আশ্চর্য জনিয়াছিল এবং জগন্নাথদেবও বিস্মিত হইয়।ছিলেন, 

পেই শ্রীকঞ্চটৈতন্য জয়যুক্ত হউন ॥ ১॥ 

প্রীচৈতনোর জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমদ্বৈতচন্দ্র ও 

গৌঁরগজবন্দ জয় যুক্ত হউন ॥ ২। 

 শ্রোতাগণ! আপনাঁদিগের জয় হউক, রথযাত্রায় মহাপ্রথর পরম- 

মোহন নৃত্য একমনে শ্রধণ করুন ॥ 

পরদিকল. মহাগুডু সাবধান হইয়া! ভক্তগণসঙ্গে রাজে গাক্রেখান 

ৃ কয় প্রা ৃ ত্য ও মান করিলেন ৪॥ 

এ. ত্বগনস্তর জগলাথদেষের গাণুবিঞয় অর্থাৎ প্রজে গমন পপ 



মাথ যার! কৈল ছাড়ি সিংহাসন ক।গনে, প্রতাপররে জঞ্খা। কি নি 

মহাপ্রভুর গণে করা বিজয়দর্শপ 8 অছৈত নিত্যানন্দাদি. সঙ্গে ড় সা . 

গণ । মুখে মন্থাপ্রভূ দেখে ঈশ্বরগমন ॥ ৫ ॥ বলিষ্ঠ দরিত।গণ €ষন। অন্-: 

হাতি. জগন্নাথবিজয় করাত করি হাতাহাতি ॥৬॥ কতক দবিত। করে; 

| স্ন্ধ আলম্বন | কতক দগিতা ধরে প্রীপন্মচরণ ॥ কটিতটে বন্ধ দৃঢ় স্কুল | 
পউডে।রী। ছুই দিগে দয়িতাগণ উঠায় তাহ! ধরি ॥ উচ্চ.দৃঢ় তুল সয় 

| গতি হ্থানে স্থানে । এক তুলি হৈতে আর তুলি করায় গধনে ॥ ৭৪ 
শ্বভূ-পাদ।ঘ]তে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড । তুলা সব উড়িযায় শব্দ হয়, গরচ্জ 

বিশ্বস্তর জগম।থ চালাইতে শক্তি ক(র। আপন ইচ্ছায়. চলে কয়িতে: | 

করিতে গমন করিলেন, এ সময়ে জগন্নাখদেব সিংহাসন ছাড়িয়া যা 

] করিস!ছেন। রাজ. প্রত।পরুদ্র নিজে পত্র অর্থাৎ অমাত্যগণসঙ্গে করিছ] 
দক গণদিগকে জগন্নাথদেবের বিজয় (যাত্রা-গমন) দর্শন কর!ইংত | 

লাগিলেন, অধ্টদ্ধত নিত্য।নন্দাদি ভক্তগণ সঙ্গে নাছ খে জগমাধ- 
দেবের গমন দর্শন করিতেছেন ॥ ৫ ॥ 1 

বলিষ্ঠ দয়িতাগণ ( পাগ1-বিশেষ ) যাহার! মত্ত টব ভুলা বলশানী 1 
তাহার! সকলে হাতাহ।তি করিম] জগন্নাথদেবের বিজয় করাইতে 
লাখিল ॥৬॥ ৃ 

কতক দগ্িত| উহ স্বন্ধদেশ আলম্বন, অ|র কতক  দয়িতা স্পা, 
পঙগ ধারণ করিল । জগন্াথদেবের কটিতটে দুঢ ও স্ুলে পউরজ্জ, নিবন্ধ 

আছে, ছুই পার্থে দয়িতাগণ তাহা! ধরিয়| উঠাইয়! উচ্চ দৃঢ় তুলিকা : 

সকল স্থানে স্থ(নে নিক্ষেপ করত এক তৃলিক! হইতে অন্য ৮৪ 
| লইয়। য।ইতেছে। তুলিক1-_পাত্ল! ঝলিক! ৪ ৭॥ . ঁ  

জগম্স[খের পদাঘ।তে তৃলিক।লকল খশড খঠ$ হওয়াতে তানের: 
সুরা সমুদয়. উডডীন এবং তাহা. হইতে প্রচণ্ড শষ নির্গত হইতে ০৪ ] 

| 

১ হিকী ৮১৫৪ 
০) 0 02৭80 - 
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| বিহার মহীপ্রভূ ঈগিষা ধিলি কাছে উচ্চ'ধ্বনি | নানা ধাঁদ কোলাহল, 
| কিছুই দা শুনি।/৮ ভব গ্রতাপিরধ্দরকরে আপনে নৈধন? স্বদির্জনী 
র ধায়।কছর পথ লংমাজনি | উলানজলে করেন পর্ধ ১নিধিকর্নে। তুচ্ছ 
| স্েবা'করেবৈসে রাজলিংহালনে ॥ উত্তম হইয়া রাজা করে” তুঙ্ছসৈবন। 
| াতিএধ | রগমাখের কপার: ভাঁজন ॥  মহাঞভূ সখ পাইল” সে” সেবা 
| পৈথিতৈ ।:মহ প্রভুর কৃপা।পাইলা সে দেল হইতে ॥ ৯॥ রথে সাঁজনি 
1 দেখি লোকে চঈমৎক।র | সব হেমগয় রথ সুমের আকার ॥ শত: শত 

| ঘর চীমর দর্পণ উদ্ত্বল। উপরে পতাকা শত চান্দোয়া নির্ঘাল॥ ঘাঘর 
| ক্ন্িণী খাঁজে ঘণ্টা কণিত। নান! চিত্র প্টবস্তে রখ বিভূষিত ॥ ১০ ॥ 

এপ পাশপাশি 

বগদাথদের। বিশ্বস্তর কত তাঁহাকে চাল।ইতে কাহারও শক্তি নাই, তিনি 
| ধরি করিবার সিমিত্ত আপন ইচ্ছায় গমন করিতেছেন, মহাপ্রভু মণিম! 

খার্িয়া উচ্চ ধ্বনি করিতে লাগিলেন কিন্তু নান! বাদ্য কোলাহলে কিছুই 
জধধগোচর হইতেছে ন।) যণিমা--একরূপ আনন্দসূচক শব 1৮1 

তখন রাজ] প্রতাপরুদ্র স্বয়ং সেবাকার্্যে প্রবৃত্ত হইয়া হস্তে খ্র্ণবন্ধ 
. জাঞ্জনী আ্রহণ করত পথ মার্জন, চন্দনজলে পথ মেচন করিতে ল।গি- 
| চিন কি আপ্চরঘ্য ! রাঁজ। সিংহাপনে উপবেশন করেন অথচ জগগ্গাধ- 
] ঘেবের, তুচ্ছ সেথা করিতে প্রবৃত্ত হুইলেন। উত্তম হইয়া তুচ্ছ গেব। 

ূ করিতেছেন, অতএব রাজি! জগন্দাথের কৃপাপাত্র। রাজার এই সেব! 
দেখিয়া মহাপ্রভু অতিশয় প্রীত হইলেন, সুতরাং এই দেবা হ্ইতে 

ূ ধার প্রত্থি মহাপ্রভুর কপ। হইল. ॥ ৯॥ 
/*মৈযাছা হউক, রথের সজ্জ| দেঁখিয়! লৌকসকল -চমতকৃত হল 

| সমুদয় রথ স্বরণময়,১ দেখিধত নুমেক্টতূলয আকার, রখের: উপরে শন্ত ] 
: শত চার) উজ্দবগ,দর্পধ, পতাকা: ৩ নির্মল চন্দ্রাতপ, রথে ঘর" ঘর 

| ল্দে ছিফিনী: দাজিংতিছে "এবং নাসা “চিজ পটবন্তরে : রখ ৪" 



লীগ চড়িপ। ঈশ্বয় রখের রি
 1 আর দুই রথে ডে নাঃ ব

 

(৯৮৭ শফগশ দিন ঈর সহাপগনী -লঞা। তার পঙ্গে' উড? ফল রন 

বিভৃতে বদিঞ। ॥ তাহার সম্মতি লঞা ভক্তমখ দিতে | ধাখে চড়ি বাছিক 
হৈলা-বিহ।র করিতে ॥ ১২1 দৃঙ্গন শ্বেত বালু: পধ পুলিনের লগ ুইঘ |. 

দিগে টোটা লব যেন বৃন্দাবন ॥১৩া। রথে'চড়ি জগনাথ কলিল গমম। কুষ্ঠ] 

গার্থে লেখি চলে আনন্দিত মন গৌঁড় সব রথটানে করিয়া আনগ্দ কনে | 

নি চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ ॥ ক্ষণে সি হ্ঞা ছে দিদা না চলর 
5. বট 7 ূ রা: পা 

কপ শশিশপশপিা শপে সিসি ািশিসপীপপসসপিপীপাপাসপআসপীিলপ পপ শা 74 শীট শীত শাশপীশত পাপী তি শি ০ শি ীশি সিসি 

হইছে 1 ১০ ॥ . 
'জগন্নথদেব লীল! সহকারে একথা নি রথের উপরে আয়োছপ' কর্মি, | 

লেন; স্থৃভদ্র। ও বলদেব ইহারা দুই জনও অন্য ক খানি, রখ গিয়া | 

চড়িলেন ॥ ১১ ॥ - টি... এ তর বহার ৃ 

জগন্ন।থদেব পঞ্চদশ দিন রদ লইয়া নির্ধনে হার, সহিত । 

জীড়া করিলেন । ততপরে তাঁহার অনুমতি লইয়। ভক্তজনকে হৃখ দিবার | 
নিমিত্ত রাখ আরোহণপুর্ধক বিহার.করিতে বহির্গত হইলেন | 50711 

বৃদ্দ।বণস্থ পুলিগের মান পথ সুন্ষম ও শ্বেতবর্ণ বানুক। মুক্ত, কম্দা 

বনের ন্যায় পথের. দুই দিকে টোটা অর্থাৎ ০৫ টি লাই- 

ভেছে॥১৩॥ ৮ চিঠি ] 

 জগর্থদৈব রথে-চড়িঙ1 দুই গার দির রি জাবগাচিতে। ৰা. 
গমন করিতে লাগিলেন। গৌড় সকল (রথ।কর্ষক এক প্রকার আন্তি। ্  
বিশেষ ) আনন্দ-সহকারে রখ স্টানিতে লাগিল, রখ কগকাল শীপ্রচ্চলে, | ্  

| ক্ষণ কাল বা মন্দ মন্দ গমন' করে এবং গণ ক্কাল খা পি? হইরা। খানে, |] 
ৃ টানিলেও ঈগন ফীরে। না, :ঈখনের' ইচ্ছা রখ চলে)' কাঁছাকও "বলের (). 

ৃ. ০ রা. 
দি এ 



০১০০০০১১- ৰা 

বশ গর | ৃ ফাক 

শ্রেচছায় চলে রখ নাচেলে কারে বলে ॥ ১৪1 তবে ফহাগ্রভু সয়]: 
লঞ্চ নিজগণ। স্বহত্তে পরাইল। সবারে মাল্যচন্দন॥ পরমা নন্দপুরী আৰ |. 

স্বারতীবেক্ষানন্দ। প্রীহস্তে চন্দন পাঞ! বাট়িল আনন্দ. ॥ ১৫.॥ অভ্বৈত- | 

| আর্য আন প্রভু নিত্যানশ। শ্রহস্তম্পর্শে ছুহছে হইল! আনন্ব 
| বীর্তনীয়।গগে মিল! মাল্যচন্দন। ম্বরূপ ভ্রীবাস তার মুখ্য ছুই জম. 1১৫। | 
জানি সম্প্রদায়. হৈল চব্বিখ গয়ন। ছুই ছুই ম।দদিঙ্গিক হৈল.অফ্ট জন 

তার মহাপ্রভু, মনে বিচার করিএ।। চারি সম্প্রণ।য় কৈল 'গায়ন 
বাটিঞ। ॥ ১৭ ॥ নিত্যানন্দ অদৈত হরিনাস বক্সেখরে | চারি জনে 
| আজ। দিল নৃত্য করিবারে ॥ ১৮ ॥ এম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ প্রধান। 

(ছা গমন হয়ে না ॥ ১৪ ॥ 
াসতঙ্গ অথপ্রভূ সমুদায় নিজগণ লইয়। স্বহস্তে ভাহ।দিগকে মাল্য 

| চন্দন পরাইয়! দিলেন। পরমানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভাগতী, মহ 

প্রভু প্ীহৃত্তে চন্দন পাইয়। ই্দের আনন্দ বৃদ্ধি হইল ॥১৫॥. 

|: ্গতৈত আচ।্য আর নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীহত্ত স্পর্শে ছুই জনে আ।ন- | 
| ন্দিত হইলেন। তৎপরে মহা প্রভূ কীর্তনীয়। অর্থাৎ কীর্তনক।রিদিগকে | 
] মাল্য চান দিলেন, স্বরূপ ও প্রীব।গ তাহার মধ্যে মুখ্য ছিলেন ॥ ১৬ & 

| চারি মন্্রদ।য় চব্বিশ জন গ।য়ক, ছুই দুই মবদঙ্গবাদকে চার সম্প্র- | 

দায়ে আট জন মৃদ্গ বাদক হইণ ॥ 
|: ভখন-মহাপ্ডু' মনে বিচার করিয়া গ।য়ক টি করত গা লশর- র 

ৰ দারকরিলেন॥ ১৭॥ রর 
|. তৎপয়ে নিত্যানচ্দ, অনৈত, 84 বক্রেখবর এ চি জনকে 

.) চারি লপ্্র্ায়ে নৃত্য করিতে আজ্ঞ। দিলেন ॥ ১৮॥. ৭৯ সষ্জ 
ও |. পরধদ সপরদা্ে গ্বরগকে প্রধান ক্রি জন্য পান পালিগা 
1 টি 
রি 1. খট 

ধরে ডা প্র 

গা সিিলিত সকীরে না 7 টিলা 

ভা 
নি 



শন ছকপত আপা ০৯-৮৩-০০২৮ এ০ ১৯ ৬. ০১০০ ০০০০৩০ স্ব নিরিজানন ০০০১ রি 

কত শন 

(বধ্য১ঠক পিচে? ] পচ তত ৪: 

আর পঞ্চ জন দিল তার পালিগান ॥. দামোদর নারায়ণ দত শহিদ 
রাঘবপণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥ অদ্বৈত আচার্ধ্য ত।হ! নৃত্য করিতে 
দিল-। ্রীবাল প্রধন আর সম্প্রদাপ কৈল॥ ১৯॥ গঙ্গাদান হরিদাল। 

ৃ ভ্ীদান্ শুভানন্দ। প্রীরামপণ্ডি 5 তাহা নাচে নিত্যানন্দ ॥ ২০ জবাহুদেষ | 

গো্ীনাখ মুরারি হা গয়। যুকুন্দ প্রধান কৈল আ।র সম্প্রদায় ॥ ২১। 
জ্ীকাস্ত ব্ল্পভলেন আর ছুই জন। হুরিদাসঠাকুর তাহ! করেন নর্কন ॥২২ | 

গোবিন্দঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়। হুরিদস বিষু/দ!ল রাখ, 
বাহ গায় ॥ মাধব বাস্থদেল আর ঢুই সহোদর । নৃত্য করেন রা 

পণ্ডিত বঞ্সেশ্বর ॥ কুলিনগ্র।মের এক কীর্ভনীয়। নমজ। তাহ! মৃত্য 
পপ লাউ 1 

তার্থা দোহার তাহ।র সঙ্গে নিযুক্ত করিলেন, সেই পাঁচ জনের নাম 
দামোদর, নারায়ণদত্ত, গে।বিন্ন, রাঘলপণ্ডিত ও গোবিন্দানলা, এই 
স্রদায়ে অদ্বৈত নৃত্য করিতে লাগিলেন, অন্য এক সম্প্রদায়ে পবাস- 
কে প্রধন করিলেন ॥ ১৯॥ | র 

 শ্রীবাসের সঙ্গে পগাদাল, হুরিদ।স শ্রীম।ন্ শুভানন্দ ও ্রীরামপতিত 

ইহার! কয়জন পালিগ।ন (পারিপরর্থিক-পাল্দেহ।র) হইলেন এই ূ 
সম্প্রদ।য়ে গ্রভুনিত্যানদ্দ ন।চিতে লাগিলেন ॥২০ ॥ | 

বান্দেব, গোগীনাথ ও মুরারি যে সম্প্রদ।য়ে গান কছিতেছেন, যেই 

স্প্রদায়ে মুকুন্দকে প্রধ!ন করিলেন, উহাতে শ্রীকাস্ত ও বল্লতসেন আর 

দুই জন গ।ন করিতেছেন এবং হরিদ।সঠাকুর উহ!তে নর্ভক হইলেন॥২১ 

_ অন্য এক লম্প্রদায়ে গোবিন্দ ঘোষকে প্রধান কুরিলেন, এই সম্প্র-. 
দায়ে হর়িদ।স, বিঞ্ুদ!স, মাধব, আর রাঘব ও ব।স্থদেব এই ছুই সহ্দয় 

ৰ হইলেন এবং এন্ছানে বকেশ্বর নৃত্য করিতে লাগিলেন ২২৪. 

আগর ক্থুলিনখামের এক্ কীর্ীয়া লয়জ, তথায় রান ও ল্য রর 
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২১... এ+ কী ০১৭ পি ৫75 তা. 

সর্ভং [ মধ্যা:চ৬ পরিজন । | 
রি . 

] 

চর 

। 

1 

[| করে রানানন্দ সত্যরাজ 1 শাস্তিপুর-আচ।বধর এক সন্া় । অচ্যু- | 
তাদ্দ ন!চে ত।হ! আর সব গায় খণ্ডের সন্প্রদ।য় করে গন্য কীর্তণ। | 

অপি নাচে হা ্রীরঘুনন্দন ॥ ২1. জগন্নাথ আগে চাঁরি-সম্গ্র্ায় | 
৷ গায়। সছুই-পার্থে ছুই পাছে এক সম্প্রদায় ॥ সাত সম্প্রদায় বাজে 
] ।ৌঙ্দমাদল। যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব ছৈল পাগল ॥২৪। প্রীবৈথব ঘটা. 
(মেঘেহইল বাঁদল। সঙ্থীর্ভনামৃত লহ বর্ষে নেত্রজল॥ ব্রিভুবম:ভরি 
 উঠে-সন্ীর্ভনধ্বনি | অন্য ব।দ্/।দির ধ্বনি কিছুই না শুমি ॥ ২৫1: সাত 
ঠা ধলে গ্রড়ু হরি হরি বুলি । জয় জয় জগন্নথ কহে হস্ত তুলিণা২৬ 
আর এক শক্তি গ্রড়ু করিল গ্রক।শ। এক কালে সাত ঠাঞ্জি করেন 

| বিলাপ ॥ সবে কহে প্রভু সাছে এই মম্শ্রুদায়। অন্য ঠ।ঞ্রি॥ নাহি যায় 
শপ শশা পিসী সী শিপ শসা 

তাহাতে অচ্যুতনদ্দ নৃত্য আরপ্চান্য সকলেগান করিতেছিলেন | খণ্ডের 

সম্প্রদায় অন্যত্র কীর্তন করিতেছিলেন, নরহুরি ও ীরঘুম্দন তথায় 
নৃত্য করি'তে লাগিলেন ॥ ২৩ | 

*) জগন্নাথের অগ্রে 'চানি সম্প্রদায়, ছুই পার্থ ছুই ্প্রদায় এরং 
(পস্চা এক সম্প্রদায়, এই সাত সম্প্রঙ্গায়ে চৌদ্দমাদল বাজিতে লাগিল, 
উহার ধ্বনি শুনিয়া! ধৈষবসকল উদ্মাত্ত হইলেন ॥ ২৪ | ০ 

শ্রীতৈষ্চব সমূহরূপ ষেঘে বাঁদল হইল, সন্থীর্তনরূপ অস্ত সহ নেত্র 

রাজ ত্য করিতে লাগিলেন, শান্তিপুরের আঁচার্ধ্যের এক সম্প্রদায়, 

| জল বর্ধণ হইতে লাগিল । 'ব্রিভুষন পূর্ণ করি! বীর্তনের ধ্বনি উদিত 
হইল, বন্য বাঁধের ধ্বমি-কিছুই শোনা যায় না ২৫ 1: 177 
; মহাপ্রডু পাত স্থানে হরিধোল হরিবোল এবং হত উত্তোলন, করিয়া | 

নং 74 পু 0 

ছু জয় (উনামাধি জয় জগমীথ বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ 15731 85 

... মইপ্িতু সার একটা এপ শক্ি্রকা
শ কাঁদলেন যে কারী | 

এ নে' বিপাস করিতেছেন “সকলেই: ফিতে লাসিলেদ! খ 



৬ সর ॥ 
শত এ 38218 রা ধ্ল 

মিলির পদ নি 

ৰা চুর পরি ঢা) এ 
1 

লু ররর ॥ ॥ কেহ দিখিতে সরে অভিন্তা প্রভুর পকতি।” অস্ত | 
| ভক্ত স্থানে ধার শুদ্ধভক্তি॥ হ৭ ॥ - কীর্তন দেখিঞা জগন্াধ হয়্ধিত) | 

কীর্তন দেখেন রথ করিঞা। স্থগিত 1 প্রতাপরুণ্রের হৈল পরম বিন্বয়। ] 
দেখিতে বিবশ রাজা হৈলা প্রেমময় 1২৮॥ কাগপীমিশ্ে কে রাজা | 
্রস্ৃপ্ মহিমা । ' কাণীমিশ্র কহে তোমার ভাগোর নাছি সীমা ॥ সার্ব- | 
ভোৌম সহ রাঁজা করে ঠারাঠারি। আর কেহ নাছি জানে চৈতম্যের | 
চুরি ॥ যারে তার কৃপা ভারে সে জানিতে পারে। ক্ুপা বিনে অক্মাদিখ ৃ 
জানিতে না পারে 1২৯॥ রাজার তুচ্ছ সেব1 দেখি প্রপর্গ প্রভুর মন। সে 
প্রপাদদে পাইল এই রহস্য দর্শন ॥ সাক্ষাতে না দেখা দেন পরোক্ষে এত্ত | 
দয়া । কে বুঝিতে পরে চৈতন্যের এই মায়া ॥ সার্বভৌম কাশীমিশ্র | 

০১ 7 পিপি হি শিলা 

এইহানে আছেন, অ।মার প্রতি দয়। করিয়! অন্যস্থ'নে গমন করিতেছেন 
না, মহাপ্রভূর অচিন্ত্য শক্তি কেহ লক্ষ্য করিতে পারেনা, ধাহার শুদ্ধ 

ভক্তি আছে কেবল সেই অন্তরঙ্গ ভক্তমাত্র জ।নিতে পারেন ॥২৭॥ | 
কীর্ভন দেখিয়া জগন্নাথ হৃষ্ট হইলেন এবং রথ স্থগিত করিয়া! কীর্তন | 

দেখিতে লাখিলেন, তদ্দর্শনে প্রতাঁপরুদ্রের পরম বিশ্মাঘ হইল, দর্শন | 
করিতে করিতে রাজ! বিবশ ও গ্রেময় হইয়া! উঠিলেন ॥২৮॥ 

রাজ। কাশীমিশ্রকে মহাপ্রভুর মহিমা কহিলেন, কাশীমিশ্র রাজাকে 
করিলেন তোমার ভ।গ্যের নীম। ন।ই। সার্বভৌম সহ রাজ! ঠারাঠারি 
অর্থাৎ ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন, অন্য কেহ চৈতন্যের চুরি জানিতে ূ 
পারে না, তিনি ধাহ।কে কূপ] করেন সেই মাত্র জানিতে পারে, ক্পা 
ব্যতিরেকে ্রহ্থা।দি দেবতাও জ।নিতে পারেন না ॥২৯ ॥ ৃ 

মে যাহা হউক, রাজার তুচ্ছ সেব1 দেখিয়! প্রভুর মন প্রসন্ন হষ্টল, | 

সেই প্রসাদেই রাজ! এই রহস্য দেখিতে পা্লেন। মহাপ্রভু সাক্ষাতে | 
দেখ! দেন না, কিন্তু পরোক্ষে অতিশ্ন দয়া করেন, চৈতন্যের এই. | 
1 3 

রঃ -* প্র 2৮545 £ 



ছুই.সাশরণ রাজারে প্রসাদ জপ ড বিস্ময় 8:৩০ 1. (ইত মি ৰ 
প্রন্থু করি কতক্ষণ | আপনে গায়েন নাচে নিম ভক্তগণ ॥ কু এক 
রবি হয় কু বহ্মূর্তি| কার্য অনুরূপ প্রত প্রকাশক শক্তি ॥ লীদা- 
6বশে নহি প্রভুর নিজানুসন্ধান। ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমধন 

8০১ পুর্ব দৈছে রাংলাদিলীল! কৈলা বৃন্দ[বনে। অলৌকিক লীলা 
ক্স খকরে ক্ষণে ক্ষণে | তক্তগপ- অনুভবে নাহি জানে আন্।, জীভাগবত 
শান্তর তাহাতে প্রম।ণ ॥:৩২'॥ এইশত মহা প্রভু করি নৃত্য রঙে ।: ভাসা, 
ইল মধলোক-প্রষের?তরঙ্গে ॥ . এইমত হৈল কৃষ্ণের রখ আরেছণ। 
তর আগে নাচ! ইল প্রভূ নিজগণ ॥ ৩৩ ॥ আগে শুন জন্নাথের গুগিচ 

[মায়া কে বুঝিতে ম্মর্ঘ হইবে? শার্ধিভৌম ও কাশীমিশ্র এই ছুই মহা- 
শর রাজার প্রতি সহা প্রভুর কৃপ। দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন ॥ ৩০ 

: মহাপ্রভু এইরূপে কতকক্ষণ লীল| করিয়া আপনি গান ও ভক্তগণ 
নৃত্য করিতে ল।গিলেন, কখন একমুর্তি ও কখন বহমৃত্তি হয়েন, - প্র 
ক্করধ্যানুরোধে শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। লীলাবেশে প্রভুর নিজানু- 

সন্ধান নাই, ইচ্ছ! জানিয়। লীপাঁশক্তি সমাধান করেন ॥ ৩১ ॥ 
্ গৌরাঙ্গদেব পূর্ব্বে রৃল্দাবনে যেরূপ রাসাদি লীল! করিয়াছিলেন, 

সেইরূপ অলৌকিক লীলা ক্ষণে ক্ষণে করিতে লাগিলেন, ইহা কেবল 
স্তক্তগণ অনুভব করেন, অন্যে কিছুই জানিতে পারেন না, এ বিষে 
 জীমন্।গবত শান্্রই প্রমাণ স্বরূপ ॥ ৩২1 

|. এইমত মহাপ্রভু নৃত্যরগ করিয়। প্রেমতরঙ্গে সমুদায় লোককে 
ভাষাইয়। দিলেন। এইরূপ শ্র়ষেঃর রথারোহণ হইল, মহাপ্রড 
উহার অগ্রে নিজগণকে নৃষ্ঠ্য কর।ইলেন"॥ ৩৩ ॥ | 

প্রথমত্তং জগদাখমেবের গুপ্ডিচাগমন এবং ভীহার অগ্রে খ ষে 

$ 



মধ্য. ১৩. পৃরিচ্ছেদ.।] জচৈতন্চরিতাহৃত,। এ 

গমন। তার আগে প্রভু ধৈছে নি নর্ভন ॥ ৩৪ এই মত কীর্তন ূ 
প্রভু করি কতক্ষণ।. আপন..উদেযাগে নাচাইল ভক্তগণ ॥ আপনে 
ন।চিতে বে প্রভুর মন হল | সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল ॥ ৩৫। 
শ্রীবাল রামাই রঘু গোবিন্দ মুকুন্দ। হুরিদ!দ গোবিন্দানন্দ মাধব 
গে।বিন্দ ॥ উদ্দড নৃঠ্যে যবে প্রভুর হৈল মন। স্বরূপের সঙ্গে দিল এই 

| নব জন & এই দশ জন গ্রভুর সঙ্গে গায় ধায়। আর সম্প্রদায় চারিদিকে 
রছি গায় ॥ ৩৬॥ দগ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি ছুই হাত। উদধমুখে সৃতি করে র্. 
দেখি জগন্নাথ | ] 

তথাহি। হরিভক্তিবিলাসস্য তৃ চী্ধিলী ধুতে 
বফুপুরাণীয়প্রথম।ংশগ্য উনবিংশধ্যায়ে 

পঞচযন্িতম! শ্লে!কঃ মহাভারতীয়ঃ শ্লোকস্চ ॥ 
সী: ২০ পপ 

। রূপ নর্ভন করিক্।ছেন ঝলি শ্রবণ করুন ॥ ৩৪ ॥ ও 

মহাপ্রভু এইরূপ কতকক্ষণ নৃত্য করিয়া! আপনার উদেষাগে ভক্ত-..| 
গণকে নৃত্য করাইলেন। আপনি নৃত্য করিতে ঘখন প্রঃ মন হইল | 
তখন মত সম্প্রদায় একত্র করিলেন ॥ ৩৫ ॥ ূ 

শ্রীব।স, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুম্দ, হয়িদাস, গোবিক্দানন্দ, মাধব 

ও গোবিন্দ, মহাপ্রভুর যখন উদ্দগু.নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইল, স্বরূপের 
সহিত দশ জন প্রভুর সঙ্গে গান করিতে এবং ধাবমান হইতে লাগিলেন। 
অন্য সন্প্রদয় চ।রি[দিকে থাকিয়া গন করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ 

মহঃপ্রভূ জগন্ন।থ দর্শন করিয়া দ€বং প্রণাম পূর্বক ইহ হস্ত: যোড়। 
করত উত্ধামুখে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ 

তথাছি হরিভক্তিবিল!সের তৃতীয় বিলাসে 
 স্ৃত বিযুঃপুরাণীয় এথমাংশে ১৯ অধ্যায়ের. 
৬৫ প্লোক ও মহাতারতীয় শ্লেক॥" | 

৯ _ 
55585555555 
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নমোক্রক্ষপ্যদেবায় গোক্র।ক্ণহিতায় চ। 
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ ৩৮ ॥ 

মুকুন্দদেব বাক্যং ॥. 
_ জয়তি জয়তি দেবে! দেবকীনন্দনোইপে। 
রর . জয়তি জন্ষতি কফো বৃ্ণিবংশপ্রদীপঃ | 

._জগ্মতি জয়তি মেঘশ্যা মলঃ কে।মলাঙ্গে। 
 জয়তি জয়তি পৃথীভারনাশো মুকুদ্দঃ ॥ ৩৯। 

ভ্রীমন্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবত্যধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে 

_ পরীক্ষিতং প্রতি ্ রীশকবাক্যং ॥ 

মমোত্রঙ্গণোতি | ব্রঙ্গপাদেবায় গোঁবিন্দায় গোপালায় ষশোদ[নন্দনায় নমঃ। ব্রক্ষণা- 

দেবর ব্রক্মরূপদেবায় নমঃ। গ্রাণাদিকং সমর্পি হবানহং গোত্রাঙ্গগহিত1র গোজ।ক্ষণানাং হুখ- 

রূপায় মমঃ। জগদ্ধিতার় জগল্লোকানাং ভুখন্পপায় বমঃ ॥ ৩৮ ॥ 

 জনতীত্যাদি। অসৌ দেবে। জয়তি জ়তীতি মোৎকর্ষেণ কর্কতে | অত্র মহাছর্ষেণ বারং 

'বানরমুক্তিরিতি। কথন্তৃতে। দেবং দেবকীনন্দনঃ পুনঃ কফ জয়তি জয়তি পুনঃ কথন্ুতো 
বুঝ্িবংশ গ্রদীপে! বৃীনাং যদুনাং বংশচন্্রমীঃ । মেঘপাামলং। মুকুন্দোজয়তি জয়তি পুনঃ 

কথন্ৃতঃ। ফে।মলাঙগ: কে।মল।নি অঙ্গ।নি যলা সঃ মুকুন্দে। মুক্ষিদতা জয়তি জয়তি। কথ. 
ভূ্তঃ পৃর্ণীভায়নাশঃ অন্থর!দিনাশকঃ॥ ৩৯ ॥ 

শত 

রহ্ষণ্যদেব, গে। ব্রাঙ্গণ ছিতকারি, জগতের কল্যাণপ্রদ, কৃষ্ণ ও 
গোবিশাকে বারম্বার নমস্কার ॥ ৩৮ ॥ ৪ ভি 

মুকুগদেবের বাক্য যথ। ॥ 
এই দেবকীনন্দন দেব জয়যুক্ত হউন, জযুস্ত হুউন, কৃষ্িবংশ- 

প্রদীপ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন, জদ্মযুক্ত হউন, মেঘশ্যামল কোমলাঙগ 
জয়যুক্ত হউন, জঃযুক্ত হউন এবং পৃথীভার ন।শন যুকুজদ ্ 
হউন, জয্বযুক্ত হউন ॥ ৩৯ ॥ 

. শ্রীমন্াগবতে ১৭ ক্বদ্ধে ৯৯. অধ্য।য়ে ২৪ স্টোরকে 
পরীক্ষিতের প্রতি প্রশুকদেব বাক্য যথা & . 
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জযুতি জননিবাসে! দেবকীজনাবাদে। 

যদুবরপরিষংন্থৈদের্ভিস। ্বধরং | 
স্থিরচরবূজিনত্বঃ সল্মিতগ্ীমুখেন 

ভাঁবার্থনীপিকার।ং। 

বত এবসুচঃ শ্রীরঙ্জ: ততঃ শএব সর্কে।তম ইতা।হ জয়তীতি । জনান।ং জীবানাঁং নিব।ম |. 

আশ্রগন্তেবু বা নিবশতি অন্তর্যামিতয়েতি তথ! স ₹ফে! অয়তি এদেবফ্যাং জন্মেতি বাধমাং 

বলা সঃ। যছুবরাঃ পর্রিষং সঙ! সেবকরূপ| ষর্সয । ইচ্ছামাত্রেণ সিরসনসমর্থে।ংপি জোড়ার্থং | 

দে।উভিরধর্মমসাম্ ক্ষিপন্। খ্িরচরবুজিনস্বঃ অধিকারিবিশেষানপেশ্গমেব বৃন্দ বঙগতরুগব।- 

দীনাং সংসারহ্ঃখহস্ত।। তগা বিলাসইবদগ্ধাাণপেক্ষং ব্রঙ্বনিতনাং পুরবনিতানাঞ দ্ুপি- 

তেন জ্ীমত যুখেনৈব কামদেবং বর্ধ্ন্। কামশ্চাসৌ দীব্ড্তি বিজিগীবত্তি লংস।য়নিভি, 

গ্েবশ্চ তং তভগদ্বারামোক্ষ প্রদমিতার্থ; « | 

তোষণ।1ং। 

এবং তসা সর্বে।তকষ্টরং শ্রদ্ধ! নুখং প্রাপ্ুবতোহৎপি শ্রোতৃংস্তদ ধন্ন্বমন্ভীতমিবাশক্কা কঃ 

শ্বতুভণেন সাত্বররাছু জয়তীতি । গেবকাং জন্ম ভননলালানবকরণেন প্রাহূর্ত।খে৷ বাদস্বত্ব 

বুতৃংন্থকখ! নহু ছলজাতাদি রূপো বদা। বন্ধ, দেবক্যাং জন্মানো বাদ: খািলশান্বাখজ- ৃ 

উৎপক্ন ইত্য॥ ব্যাথানরীত্যাডু হীষশে।দায়ামপি তর্কাং জম্ম হস্েতার্থ;। স প্রসিদ্ধ ভীরঞকচো।] 

জয়তি সর্বইদৃব স্বপ্ধপরূপগুপলীগাপরিকপস্থানগতেন সর্বোতকর্ষেশ বিরাজতে। অজচ 

পোঁড়ধরন্ব' ন সম্ভবতি । সদোংকইভাপরাকাষানহিষ্ে শ্রীহগবতি তদ্বিজানাং তাদৃশ।নাম- | 

শীর্ষাগাযে।গ।ৎ। বদি বা! তদ্ঘোগঃ কথফিং বল্প-শপাপ।|শবর্বাদবিষঙলা বিশেষণসা গস্য. 

তদাপি তটৈবাবস্থিতি প্রাপ্তেবি বক্ষিতা্থ। এব লভ্যন্কে। ধার্সিকসভ্য| দিসম্পনে। বিকুমিজে! 

ব্ধ চামিতিবং। অপ কপভুচঃ সন জরতীভাপেক্ষায়াং বিশ্ষণানি বদন্ পরিকরবিশিষ্টহগ়াছ. 

তেনচ ভাদৃশদক্সিতাজয়ে বিশ্বৎপ্রত/ক্ষলঙ্গখগমাণসপাহ। জমেঘু লালোক্যত্যা দিপদে 

জন! 1 ইতিবং। হীরার 5, হিরা চ তংস্ চিপ 
পি 

যিনি সমস্ত জীবমধ্যে অন্তরা নি্পে ্ ি (বল করিতেছেন, দেব- | 

কীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এই কথা বহার প্রবাগম।ত্র, ধিনি স্থাবর | 
জঙ্গমের ছুঃ খনপন, নেই প্রকু্ণ যহুবর ০০৪ হত্তদারা! পুর, 



অ্রজপুরবনিতানাং বর্ধন কামদেবং 18৯1 ২7 
তথ।ছি পদ্যাবল্য। দিসপ্তত্যন্বত! কমাচিজগোভি। 1 

মাহং বিপ্রো নচ নরপতিনপি বৈশ্যো ন শুরা 
মাহ বণাঁ নচ গৃহপতিনে? বনস্থে। যতিব্ণা। 

খ্মা য় তত্র, শির পরিহরং রও জয়ে বিগ ভৈনবিিতাাহ ধছুবরে- 

তাদিনা 'তত্রান্তর্গৈবি'শিদষটি। যহুনরাঃ হত্রি্সা গোপাস্চ পাঁয়বং সভারূপা যা সঃ। লহি- 

রলৈস্টনিশিদটি।- শবে তজনাএর দোষে। ভুক্গাস্তৈরধর্মেভাৃপার্থ, নাস্তিক]দ্রিকং 
জগ চালান্ দুয়ীকুর্ববন্ |. ' অতস্তত্তত্মদীন্ধেন স্থিরচরাণামস্তরঞ্জ।ণাং শব যয়োগং ছুঃখহম্ 

| বহিরস্কাঝাৎ সংসাধহস্তাপি সন। অথ জাপি পরমান্তরটবিশনষ্টি হ্ন্মিতেতি। শোভনং 

শ্সিতং তছুপলক্ষিতপ্রসাঁদবিলীপাদিকং যব তেন. স্বভ।ব্ এব ভ্রীযুক্কেন চ মুখ্েনৈব. প্রাধাণ 

মাতা প্রথমোক্তানাং অন্গবনিতানাং তাদম্ুর।ণাং গুরননিতানাধ, জনিতাতার্থানুরাগ।ণাং 

তি্লাধাযোধিতাং 'যং কামঃ-সএব দীব্যতি পরমগ্রেমনূপহাৎ সর্বতোছপি বিরাজতি দেবঃ তং. 

বর্ণ ধাটরবোদদীপল্। ইতি-শ্বরূপরপঞ্ুণলীপাস্থানবিশিষ্টভাপি দর্শিতা। তদেবং সর্ব 
লযালি-বিশেধর্পদা বিধেষল রতার্থসুগ চাদূশে। ইস স্বয়মেব ভাতুপৈঃ পরিকারৈঃ.সছ তাদৃশ- 
'বিধালাদি বিশিত বরে পুরদ্বয়ে চ সর্কৌৎকর্ষেণ বিরাজত এব স্থিতং। যুক্তমেব চ তৎ। 
সা ।'জাগন্ধক ত।টৃশন্বে দ্বয়ং ভগনত্বাহানেঃ ॥ ৪ |. 

সাথ ওক্তানাং মাছায্ো তগবতি নিষ্টেব হেতুরিতি তাঁং লিখত: অথ হ্যাং নি | 

খানা, হাযক1 চরেদবিধিগোচর ইতি শ্রীভগবদ্বচন!ছুসারেগ আবর্তীমানঃ কণ্চি- 

দমোন। 'বীধুনা-জাত্যাশ্রমধর্শীন্ পরিপৃ্টঃ শ্ববৃত্তান্ত' দৈন্নাছ তৎ কসাচিং পগোন হািখতি 

নাইক্িক্ঠি। নঈপতিঃ শাজি£. খণী রন্চর্দ।াশ্রমবান, গৃহপতি গৃহিস্থঃ বনস্থে। বানগরস্থঃ ততঃ, 

রি এবং মধ রি ন।হং কিন্তু প্রদান, গ্রকর্ষেণোদয়ংপ্রাপ্ন সং যে! পিখিলপরম, 

নিভাগণের অন্ধ ক করত যু হউন ॥৪০॥. 

টা  গদ্যাবলীর ৭ ৭২ অঙ্কধৃত কোন ভক্তের উক্তি যাণ& - 
মা আমি ্রা্গাণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য মহি, শুর নহি, ্ চাহী 
। গৃহচ্ছ নি বানপ্রস্থ নহি এবং'ষতিও নহি, বি্ত মিখিল সরি 



সখা সি সাজেদা? শমচরিতা | ৫৩ 

কিন্ত প্রোগামিবিরননারব ম্বতাঁন্ধে- 

গোঁপীভর্তূ্ত পদকমলয়ো।দাঁলদ সমুদলঃ ॥ ৪১ | | 
এস পড়ি গুনরপি করিল প্রণাম । যোড় হাতে তক্তগণ বন্দে ভগ-১] 

বান্॥ উদ্দ নৃত্যে প্রভু করিয়! হুপ্কার। চক্রজ্রমিজমে যৈছে আঅলাত- 
আকার ॥ ৪২৭ নৃত্যে প্রভুর বাহ! ধাহ। পড়ে পদতল,। সলাগর দি" 

শৈল করে উলমল 1 ৪৩| স্তস্ত স্বেদ পুলকাশ্রচ কম্প বৈধর্ণ্য। লামা, 
ভাবে বিৰশতা গর্প হর্ষ ?দন্য ॥ আছাড় খাইঞ| পড়ি ভূমে গড়ি 'ঘাত্ব1: 
হুল্ণ পর্বত যেন ভূমিতে লোটায়॥ ৪৪ ॥ নিত্য।নন্দ প্রভু দুইহল্ত | 

স্পা পী শিপ ০০ শিপ ৯১ ৩ পপি পপ ৮ হি ০৪৮ 

নন্দঃ সএব পূর্ণামূ তান্ধিঃ পরিপুর্ণন্ধাস।গর£ সদোদিতসমন্তপরমাননপূর্ণঃসসাগর ইত্ডার্থঃ ্  
তসা গোপীভর্ত: শ্রীকুষ্ঃনা পদকমলয়োর্ধে দাঁসাস্তেষামপি' যে দাসান্তেভান্তেষামিতি | ' বাঁ 
অনুহীনে। দালোংঠিনিকুষ্টোহহ মিহার্থঃ | অনায়ন্ত অন্থ" হীনে সহার্থে সাদৃশো পশ্চাদর্থেচ | 
লক্ষণে । ইথস্তাবারামভাগবীগ্স।স্গেঘহুক্রমে ইতি শঙ্বরত্বাকরঃ ॥ ৭২॥ 

নন্দ পরিপূর্ণ অমৃ তস!গর স্বরূপ গোপীপতি শ্রীকঞ্জের চরপকমলের নী 
দাসের অনুদাস ॥ ৪১ ॥ : 

এই বলিয়! মহা গ্রভূ পুনর্ব্ধার প্রণাম এবং ভণ্টগণ যোড় হন্তে, ভগ- 
বান্কে বন্দন। করিলেন। প্রভু উদ্দ্ড নৃত্যে হুকার করিয়। অলাত-. 
চক্রের, জমণের ন্যায় ঘুর্শিত হইতে ল।গিলেন ॥ ৪২ ॥ 

নৃত্য সময়ে মহা প্রভুর পাদপদ্া যে দেস্ছানে পতিত হয়, পেই, লই: 
স্থানে গর ও পর্ব সহিত মহী টলমল করিতে লাগে ॥৪৩॥ 

ঈ ত্তস্, স্বেদ, পুলক, অশ্র্, কম্প, বৈর্ণ্য ও গর্ব, হর্ষ ও টা: 
প্রভৃতি নান! ভাবৈ বিলশ হইয়া স্বর্ণপর্ধবতত যেমন ভূমিতে লু 
তাঁহার ন্যায় আছাড় খাই! তুখিতলে পতিত হওত গড়াইন়া খাইতে 
লাগিলেম 8-88 1 : 

সতখ্বন,নিত্যমন্দ প্রডু..দুই হস্ত প্রনারিত করিয়। নহাুকে, ধরি 

৪ মর্ধালীলাঁর ২ পরিচ্ছেদে ৭২ পৃষ্ঠায় ভ্্ভ।দির় ঈক্ষণ লিঘিত হইছে 7" রে ৃ 
৪ পি 

"১ পিসী ০০৮৭1 ৮ রী 



৪ এটি ত লক 7, এ তু এ ১ 

? 1২৪ ীচৈতন্যচ রিতা সত । [স্। ০৬ পডিগেন রী 

ভিসার | প্রভূকে ধরিতে বুলে আশে পাশে ধাঞা ॥ প্রভূ পাছে 

| বুলে আচার্ধ; করিয়| হুঙ্কার । হুরিদ।ন হরিবেল বোলে বার বার ॥8৫॥ 

| লোরু নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডুল। প্রথম মণ্ডপ নিত্যানন্দ মহাবল॥ 
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত তন্তগণ। হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয়াবরণ ] 
বাছিরে প্রতাপরুদ্রে লৈয়। পাত্রগণ | মণ্ডলী হুইয়াকরে লোক নিবারণ ॥ 
হুরিচঙ্ানের স্কদ্ধে হস্তাবলম্বিয| | প্রত্থুর নৃত্য দেখে রাজা আবি হইয়] 
॥ ৪৬ ॥ হেনকা।লে শ্রীনিনাপ প্রেমাবিষউট মন। রাজার আগে রহি দেখে 

প্রভুর নর্ভন॥ রাজার আগে হরিচন্দন দেখি প্রীনিনাম। হস্তে তারে 
'স্পর্শি কহে হও এক পাপ॥ নৃন্য।বেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জনে। 

বার বার ঠেলে তার ক্রোধ হৈল মনে ॥ চাপড় মারিঞ। তারে কৈল 

বার নিসিত্ চতুর্দিকে ধাবম!ন হয়েন। অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর পশ্চাৎ 

ধাকিয়। হুঙ্কার করেন এবং হরিদ(ল ব।রম্বর হরিবে।ল বণিতে নাহি 

লেন ॥৪৫॥ 
*ঈহাপ্রডূর নিকট লৌক নিবারণ করিতে তিনটা মগুল নী তম্মধ্যে 

| অন মগুলে মহাবল নিতানদ্দ, তংপরে কাশীশ্বর ও গে।বিন্দপ্রসৃতি 
যত ভজ্ঞগণ তাহার! সকল হাতাহাতি করিয়া দ্বিতীয় আবরণ অর্থ। 

মণ্ডল করিলেন এবং বাহির দিকে রাজা প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র গণসহ 
লোক নিবারণ করত তৃতীয় মণ্ডল হুইলেণ এবং হগ্চিন্দনের স্কন্ধে হস্ত 
; দিলা আ।খিউচিত্তে প্রভুর নৃত্য দেখিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ 

এমন সমস্বে শ্রীনিবাস গ্রেমাবিউ মনে রাজার অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়! 
প্রভুর নর্ভন দর্শন করিতেছিেন | হরিচন্দন রাঁজ|র অগ্রে প্রীনিবাদকে 

দেখিনা উহাকে ম্পর্শপুর্বাকঝ কছিলেন, তুমি এক পাঁশ হও, -নৃত্য-দর্শন 
1 আবেশে প্রীনিবাগ কিছুই জানেন না, বাঁরে বারে ঠেলা. দিডে তাহার 
ও ৃ পা 
রা ১ রঃ 

২৯ পি এ. 

00, ০ 
| 



মধ্য1১৩ পরিচ্ছেদ । | ভ্ীচৈতন্যচরিতান্বত। ২২৫ 

নিবারণ 1- চাপড় খাইঞ। ক্রুদ্ধ হৈলা সে হুরিচলন' ॥ ক্রুদ্ধ হঞ| ভারে 
কিছু চারে বলিবারে । অ।পনে প্রত।পরুদ্রে নিবারিল তারে ॥৪৭॥ ভাগ্য- 
বান্ তুমি ইহার হস্তম্পর্শ পাইলা। আমার ভাগ্যে নাহি তুমি কৃতার্থ 
ছইলা ॥ প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের ছৈল চমগুকার। অন্য আছু জগ 
থের আনন্দ অপার ॥ ৪৮॥ রথ স্থির করি অগেনা করে গমন। অনি- 
মিষ নেত্রে করে নৃত্য দরশন ॥ ন্ৃভদ্রো বলরামের হুদয়ে উল্লাদ। নৃত্য 
দেখি ছুই জনার শ্রীমুখে ছৈল হান ॥ ৪৯॥ উদ্দণ্ড মৃত্যে প্রভুর অন্ভুত 
বিকার। অষ্ট সান্তিক ভাবোদয় হয় সমকাল ॥ মাংস ব্রণসহ রোমবৃ্গ 
পুলকিত। শ্রিমুলির বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত ॥ ৫* ॥ একেক দত্তের 

মনে ক্রোধ হওয়!য় চাপড় মারিয়া.হরিচন্দনকে নিবারণ করিলেন, চাপড় 

খাইয়। হরিচঙ্গন ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহাকে কিছু বলিতে 
ইচ্ছ। করিলে স্বয়ং প্রত।পরুদ্ তাহাকে নিবারণ করিয়। কহিলেন ॥৪৭॥ 

হরিচন্দন ! তুমি ভাগ্যবান, যেহেতু ইহার হস্তম্পর্শ প্রাপ্ত হইলা, 
অ।ম।র ভাগ্য নাই, তুমি কৃতার্থ হইয়াছ। অপর মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিয়। 
লোৌকনকলের চমতক1র হুইল, অন্যের কথ! দূরে থ!কুক জগম্নাথদেবে- 
রও অপার আনন্দ জশ্বিল ॥ ৪৮ ॥ 4 

জগন্নাথদেব রথ.স্থির করিলেন অগ্রে আর গগন করে না, অনিখিষ 
লোচনে প্রভুর নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। বলরাম এবং ন্ৃভদ্রারও 
হৃদয়ে উল্ল।স হওয়ায় নৃত্য দর্শন করিতে করিতে তাহাদিগের মুখে 
হাস্যে।দগম হইল ॥৪৯। 

 উদ্দগ্ড নৃত্যে মহা গ্রতুর অদ্ভুত বিকার”হেতু,তদীয় দেহে এককালীন 
অফ সাত্বিকভাধের উদয় হইল। যেমন শিমুল বৃক্ষ কণ্টক-বেগ্রিত হয 

| আহা ন্যাকস সাহার শরীর দাংস ব্রণসহ চিনি পুলকিত হইল ৫ 
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[কল্প পগরি লাগে তয। লোক জানে দস্ত.স্ব থা প্ড়র॥ রা 
| প্রস্থেদ ছুটে খাতে রূক্রোদ্গা | জ জয় জ জগ জজ গদ্গার বচন ॥ জল- 
'যুন্তু ধার যেন-বৃহে অশ্রু জল। আশ প।শ লোক যত ডিদ্রিণ সকল ॥ 

দেহকানি, গোর কভু দেখিয়ে অর্ুণ। কভু,কা্তি দেখি যেন মল্লিকা 
পু সম ॥, ৫১. কভু সুর কভু. প্রন ভূমিতে পড়য়। শুষধকাষ্ঠ স্ম হত 
করন চলয় |. ক্ডু তুমি গুড়ে কভু হয় খামহীন্ | যা দেখি ভজজ- 

| গ্রণের ছ্য প্রাণ সী. 1.॥ কৃভু নেত্র নাপাজল মুখে পড়ে ফেন। অম্ৃতের | 

ূ থয ঝিন্ব.বছে যেন॥ সেই ফেন লইঘ। শুভানন্দ্ কৈল প্ন | 

অহা প্রভূুঙ এক একটা দত্তের কম্প দেখিয়া তয় হইতেছে, লোক 

| সকল বোঁধ করিতেছে যেন দন্তগুলি খমিয়! পড়িবে | সর্ববাঙ্গে চু 

নির্গত হওয়।য় তাহাতে রক্তে দগম হইতেছে, “জয় জগন্ন।থ” এই শব 

| উচ্চারণ রূদিতে ইচ্ছ৷ করায় মহা প্রভুর জড়ত! হেতু মুখ হইতে ঞজ জায় 

ূ জগ জজ” এই গর্গীদ বচন নির্গত হইতেছে । জলযান্ত্রে (পিচকারীর ). 

| গরার ন্যায় অশ্রুজল নির্গত হওয়াতে চতুদ্দিগবর্তি লোক সকৃলের, অঙ্গ 

ভিজিয়া গ্েল। মহাপ্রতুর গৌরবক।স্তি দেহ অরুণকান্তি এবং কখন বা 

মল্লিকা পুষ্পতুল্য কান্তি দু হইতে লাগিল ॥ ৫১॥ | 

 অহাপ্রতু কখন.দ্ত্ধ এবং কখন ভূমিতে পতিত হইতেছেন,. আর 

| (কখন তদীয় হস্ত পদ.শুক কা তুল্য হওয়ায় আর চলিত হইতেছে না 

1 অপর কখন বা! ভূগিতে পড়িমা শ্বামহীন হয়েন, যাহ! দেখিয়! তকগ্যপুর 

প্রাণ ক্ষীণ হইতে লাগিল । আর কখন নেত্র নাগায় জল ও মুখে ফেন 

-. পতিত হওয়।ম .ধেন চক্দবিন্ব হইতে অমৃতধারা গ্রবাহিত হইতে, লাগিল, ৃ 

| বু গাধা শুত!নন্দ, লেই ফেনু লইয়া পানর করা তিথি রুফুপ্রেমে। 

আপ, পি 
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কুষ্ণপ্রেমে মন্ত তেঁছে। খড় ভাগ্যবান্॥ এই মত তাঁগুব নৃত্য করি কত | 

ক্ষণ | ভাঁববিশেষে প্রভুর প্রেবেশিল মন ॥ ভাঁগুব নৃত্য ছাড়ি শ্বরূপেরে 

আজ্ঞ। দিল। হৃদয় জ।নিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিল ॥ ৫৩ ॥ ৰ 
তথ।ছি পদং ॥ 

সেই ত পরাণনাথ প।ইলু । যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেল ॥গ্র॥ ৫৪ 

এই ধুয়া! মাত্র উচ্চ গায় দামোদর। আনন্দে মধুর নৃত্য করেন 

ঈশ্বর ॥ ধীরে ধীরে জগন্নাথ করিল! গমন । আগে নৃত্য করি চলে শচীর | 

নন্দন ॥ ৫৫ ॥ জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে গাঁয় নাচে। বীর্ভনিয়! সহ প্রস্ূ 

চলে পাছে পাছে ॥ জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন হৃদয়। শ্ীহন্ত. যুগে করে 

গীতের অভিনয় ॥ ৫৬1 গৌর যদি আগে নাযায় শ্যাম হুয় স্থিরে। | 
70987186585 2চিত রড 55705 

যন্ত হইলেন ॥ ৫২ ॥ | 
এই মত কতকক্ষণ তাগুব নৃত্য করিয়া ভাব বিশেষে গ্রভূর মন 

প্রবিকউ হইল, অনন্তর ত।গুব নৃত্য পরিত্যাগ করিয়! ম্বরূপকে আজ্ঞা! 

দিলে স্বরূপ হৃদয় জানিয়। গ।ন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ ূ 

স্বরূপের উচ্চ।রিত পদের অর্থ যথ। ॥ 

য।ছার জন্য মদননলে দগ্ধ হইতেছিলাম, সেই প্র।ণনাথকে প্রাঞ্ড 

হইল।ম ॥ ৫৪ ॥ * 

দ|মোদর উচ্চ স্বরে এই মাত্র ধুয়া গান করিতে থাকিলে, মহা প্রভূ 

আনপ্দ স্বুমধুর নৃত্য করিতে ল।গিলেন। জগঙ্জাথদেষ ধীরে ধীরে গমন 

করিতেছেন, শচীনগন অগ্ে অগ্রে নৃত্য করিয়া! বাইতেছেন ॥ ৫৫॥ | 

*জ্গন্স।থের প্রতি নেত্র দিদা সকলে গান ও নৃত্য করিতেছেন, মা" ] 

প্রভূ কীর্তনীয়ার পন্তাৎ পশ্চ।ৎ চলিতে লাগিলেন । জগন্গাথদেবের প্রতি 

মহাপ্রভুর গুদ ও নয়ন নিমগ্ন হইলে, তিনি প্রীহপ্তযুগলে গীতের অভি- 

নয় করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥ আট রা 

গ্রৌরাঙ্গদেব যদি অঠ্জে গমন না! করেন, তাহ! হইলে শ্যামমুর্তি 

ষ্ 
টত.. (৬৭1. 
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| ঠেলাঠেলি |.সরথ শ্য!মেরে রাখে গৌর মহাবলী ॥ নাচিতে- ন।চিতে 
[৪ হৈল ভাবাগ্তর | হস্ত তুলি শ্লেরক পড়ে করি উচ্চম্বর ॥ ৫৮ ॥ 

তখাছি কাব্য প্রকাশে প্রথমোল্ল।সে চতুর্থাঙ্কধূতং তথ। পদ্যাবল্য।ং 
7: আশীত্যধিকত্রিশতাঙ্কধ তং কস্যাশ্চিন্নগিকায়। বচনং ॥.. 
|. ..& যঃ কৌমারহরঃ স এব হি ব্রস্তাএব চৈত্রক্ষপ, 

স্তে.চোল্মীলিতমালতীম্বরভয়ঃ প্রেইঢাঃ কদম্ঘ।নিলাঃ। 
সা চৈধাস্থি তথাপি তত্র স্থরতব্য।পারলীলাবিধে৷ 

' প্নেবারোধলি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎক্ঠতে ॥ ইতি ॥ ৫৯ ॥ 

| জগম্মাথদেব স্থির হয়েন, আর যদি গোৌঁরহরি অগ্রে অগ্রে গমন করেন 
তাঁছ! হইলে শ্যামমুর্তি ধীরে ধীরে যাইতে লাগেন ॥ ৫৭ ॥ 

[.. এইযূপ গোর ও শ্যাম ঠেলাঠেলি করিতেছেন কিন্তু মহ!বলী গৌর- 
ছি সরথ শ্যামকে স্থগিত করিয়া রাখিতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে 

| প্রস্ুর ভাবান্তর হুইল, তাহ!তে তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়! একটী শ্লে(ক 
] পাঠ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ | 
1. কাব্যগ্রকাশ অলঙ্কারের প্রথমোল্লাসে চতুর্থাঙ্কধৃত তথ। 

'পদ্যাবলীর ৩৮০ প্লেক ধুত কোন নায়িকার বাক্যকে 
সখীর গ্রতি শ্রীরাধার বাক্যরূপে- কছিতেছেন । 

সথি! খিনি আমার. কৌমাররাজ্যকে হরণ করিয়াছেন, সম্প্রতি 
আমি উ/হাকেই বররূপে বরণ করিয়াছি, এখন ষেই কল ঠৈত্রযাসের 
রাত্রি, সেই সকল বিকমিত ম।লতীর গন্ধ, সেই সকল বর্দিত কম্দন্ব- 
সম্বন্ধীয় বায়ু, আমিও দেই আছি, তথাপি রেবানদীর তটে অশোক- 
তরুতলে:যে স্থরতব্যাগার হইয়!ছিল, তাহাতেই আমার চিত্ত উ- 
(কত হইতেছে ॥ ৫৯॥ ্ 

; *এইক্লোকের টকা দধালীলায় ১ পরিচ্ছেদে ৪৩ কঞ্ধে আছে। 
১৩ 
৮ 

$ 
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এই ক্লক মহাগ্রভূ-গড়ে বার বাঁর। স্বরূপ বিনে কেছ অর্থ না? 

জানে ইহার & এই সলকের অর্থ পুর্বে করিয়াছি বধাখ্যান। চক 

তাবার্থ করি সংক্ষেপ আখ্যান ॥ ৬5 ॥ পুর্দ্ধে যেন কুরুক্ষে তে সব 

গোপীগণ। কৃষ্ণের দুর্শন পাঞ। আনন্দিত মন ॥ জগম।খ দেখি প্রত, 

নে ভাব উত্ঠিল। সেই ভাবাবিউ হৈঞা ধুয়! গাওয়াইল ॥ ৬১ & জঘ-:] 

শেষে রাধকৃষে। কৈল! নিবেদন । সেই তৃমি সেই আমি সৈ নবপঙগম 

তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন। বৃল্দাবনে উদয় করাহু আপন চরণ ॥শ 

প্িহ! লোকারণ্য হাতি ঘোড়। রখধ্বনি। তী।হা পুগ্পারপ্য ভূঙ্গ পিক! 

নাদ শুনি ॥ ঞ্িহা রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ। তাহা গোপগণ | 
দঙ্গে মুরলীবদন ॥ ত্রজে তোমার সঙ্গে যেই স্থখ আস্বাদূন। লে সুখ | 

০ আপা পপ াপিস্পিপ্পাপসপাক্স শা শা পাপী 

৮ শী শশী পপি ীসপিস্পপী পিসী াস্পীিিি 

মহাপ্রভু বারম্ববর এই শ্লোক পাঠ করিতেছেন, কিন্তু স্বরূপ ব্যতি-| 

চর অন্য কে।ন ব্যক্তি ইহার অর্থ জানেন না, এই শ্লোকের অর্থ | 

পূর্বে ব্যাখ্য। করিয়াছি, এক্ষণে সঙ্ক্দেপে এই শ্লোকের ভাবার্থ কছছি- | 

তেছি ॥ ৬০ ॥ | 
পূর্বে যেমন গো'পীগণ কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃঞ্ধের দর্শন পাইয়া আনঙা- 

চিত্ত হইয়!ছিলেন, জগন্নাথ দেখিয়া প্রভুর সেই ভাব উদ্দিত হইল, লেই 
ভাঁব।বিষ্ট হইয়া ধুয়া গান করাইতে ল!গিলেন ॥ ৬১ ॥ 

অবশেষে শ্্রীরাধা ভ্রীকৃষকে নিবেদন করিলেন যে, তুমি সেই, গনি.| 
সেই ও নবসঙ্গমও সেই, তথাপি বৃন্দাবন আমার মন হরণ করিতেছে 

অতএব বৃন্দ।বনে আপনার চরণ উদ করাও । এ স্থানে লোক!রণা, |. 

হাতি ঘোড়। ও লোকের কলরব, আঁর তথায় পুষ্প রণ্য, ভূঙ্গ ও কোকি- | 
লের ধ্বনি কর্ণগোচর হয়। এ স্থানে রাজবেশ ও সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ রি | 
স্থানে সঙ্গে. গে!পগণ ও মুরলীবদন, বন্দাবনে তোমার সঙ্গে যে ৮ ্ 
আব্থাদন, প্সৈই সুখ নমুদ্দের এ স্থনে এক কণানত্রও নাই 1 অতঞষ 
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পমুদ্রের খ্রিহ! নাহি এক ফণ ॥ আমা লঞা পুন লীলা কর বৃন্দাবনে। 
তবে আযম়ার মনোবাহ। হয়ত পুরণে ॥৬২॥ ভাগবতে আছে এই রাধিকা 

বচন।- পরের তাহা সৃত্রমধ্যে করিয়াছি বচন ॥ দেই ভাবাবেশে গ্রভূ 
পড়ে এই'প্লেক। শ্লোকের যে অর্থ কেহ নাহি বুরে লোক ॥ স্বরূপ- 

গোৌসাঞ্ি জানে না করে অর্থ তার। শ্রীরূপগোসাঞ্জি কৈল এ অর্থ 
গরচার ॥ ত্বরূপ সঙ্গে যার অর্থ করে আশ্বাদন। িনিরর সেই স্লোক 
ফরেন পঠন ॥-৬৩ 
-ভথ।ছি শ্রীমস্তাগবতে দশমস্কন্ে ছ্বাযশীতি তমাধ্য।য়ে পঞ্চত্রিংশৎ 

শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং ॥ 

। আ।ছুশ্চ তে নলিননাভ পদ।রবিন্দং 

যোগেশ্বরৈহদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ | 
ংসারকপপতিতোত্তরণ।বলম্বং 

আমাকে লইয়া যদি পুনর্র্ধার বৃন্দ!বনে লীগ কর, তাহা হা হইলে আমার 
ৃ মনোবা্ছ, পূর্ণ হয়॥ ৬২॥ 

'্ীমন্তাগবতে শ্্ারাধিকাঁর একটা বচন আছ, পূর্ন্বে সুত্রমধ্যে 
বাহ! বর্ণন করিয়াছি, মহাপ্রভু সেই ভাবাবেশে একটী শ্লোক পাঠ 

| করিলেন। এ শ্লোকের যে অর্থ তাহা অন্য লোকে বুঝিতে পারে না) 
কেবলমাত্র স্বরূপগো্বামী জানেন, কিন্তু তিনি তাহার অর্থ করেন না, 

| শ্রীরূপগোস্বামী এই' অর্থ প্রচার করিলেন। মহাপ্রভু স্বরূপের সঙ্গে 
যাহার অর্থ আস্বাদন করেন, নৃত্যমধ্যে সেই শ্লোক পাঠ করিলেন ৬5 

: জ্রীমন্তাগবতের ১০ স্বন্ধের ৮২ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে 
|: শ্রীকষের প্রতি গেপীদিগের বাক্য যথ|॥ 

গোপীগ? কহিলেন, অগাধবোধধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়ে টিত্ত- 

[ ও লং ংসারকুপে, পতিত ব্যক্তিদিগের উত্তরণের অবলম্বন রূপে 

1. ৯এই পোকের-টাকা মধ/লীলাদ ১ পরিচ্ছেদে ১৪ পৃষ্ঠায় ৬৪ অঞ্ধে আছে ॥' 



রা 

পনর লরিজ্ছে 1]. উচতন্চরিভার 

-... গেছং জুষ।মপি মনম্গাদিমাহ সদ] না ইতি ॥ ৬৪ এজ, 
১ এও অন্যার্থঃ | 'ঘথ! রাগঃ এ ক 

_. ক্মন্যের যে অন্য মন, আমার মন রন্দাবন, মনে ধনে এক করি 1 

জানি। তাহা তোমার পদদ্বর, করাছ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কপ] 

মানি ॥১॥ প্রাণন।থ শুন মোর সত্য নিবেদন। ভ্রজ আমার সদন]: 

তাহাতে তোমার সঙ্গম, না প1ইলে না রছে জীবন ॥ গ্রু॥ পুর্ন উদ্ধব+- |: 
দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে, যোগ জ্ঞ।নের কছিলে উপায়। তুমি যিদ]. 

কৃপাময়, জান আমার হৃদয়, 'আম।ম় এছে করিতে ন৷ যুয়ায় ॥২ দিরকাছিণ, 

তোঁম। ছৈতে, বিষয়ে চাহি লগ।ইতে, যত করি নারি কাট়িবারে। তাঁয়ে; 

পল্মন।তের পাদপন্মদ্ধয় গৃহস্থ হইলেও অ।গাদিগের মনে সর্ববদ| উদিত | 

হউক ॥ ৬৪ ॥ | | 

কনির(জ গোস্বামিকৃত অর্থ ঘণ| ॥ 

রঃ যথ| রাগ ॥ ৰ 

অন্যের অন্য বিষয়ে মন কিন্তু অ।ম।র বৃন্দাবনের প্রতি মন, মনেও | 

বনে এক করিয়া বেধ করি। তাহাতে অর্থাৎ বৃন্দ।বনে ঘি তোমায় 

প।দপদ্ম উদয় করাও তাহ! হইলে তো'ম।র পূর্ণ কৃপাজ্ঞান করিব 7১॥ 

অহে প্রাণনাথ! আমার যথার্থ নিবেদন শ্রবণ কর, বন্দাবুনে 

অ।মার গৃহ, তাহাতে যদি তোমার সঙ্গ প্রাণ্ডনা হই, তাহাহইপে | 

অ(মার এ জীবন থ।কিবে ন|॥ ঞ্রু ॥ 

পূর্ব্ধে উদ্ধপদ্ব!রা এবং এক্ষণে তুমি স্বয়ং আমাকে যে!গ জ্ঞানের: 

উপায় কহিল।। তুমি রলিক ও কৃপাময় আমর হৃদয় অবগত আছ, 

আমার প্রতি এ প্রকার কর! যোগ্য হয় না ॥ ২ &. 

তোমার নিকট হইতে চিন্ত কাটিয়া লইয়া বিষয়েতে . লি কিতে . শা ৮: 



জীচৈতন্যচরিতায়ত।. [ সধ্য-১৩' পরিচ্ছেদ) | 

1 জান শিক্ষা কর, লোক হ্াসাইয়া' মার, স্থানান্ছন না কর বিচারে ॥ ০। 
নছে পোপী যোগেশ্বর,-তোম।র পদ্কমল,ধ্য।ন করি পাইবে সম্তোষ। 

| তোমার বাক্য পরিপাটী, তার মধ্যে কুটি নাটি, শুনি গোপীর বাঢ়ে আর 
| কোষ ॥ ৪ ॥ দেহস্ৃতি নাহি যাঁর, সংসারকৃপ কাহ! তার, তাহা ছৈতে না 

| চাছে উদ্ধার। বিরহদযুদ্রেগলে কাম তিমিঙ্গিলে গিলে, গেপীগণে লহ 
| তার পার ॥ ৫॥ বৃন্দাবন গোবর্ন, যমুনাপুলিন বন, দেই কুগ্চে রাঁসা- 
দিক লীলা। সেই ব্রজ ব্রজজন, যাতাপিত। বন্ধুগণ, বড় চিত্র কেমনে 
গাঁশরিল! ॥ ৬॥ বিদগ্ধ মৃুগদগ এ, জুশীল স্নিগ্ধ করুণ, তুমি তোমায় 
নাহি: ঘোষাভাম | তবে ঘে তোমার মন, নাহি শুনে ব্রজজন, সে আমার 

্গ করিতেছি, কিন্ত যত্র করিয়াও কাটিগ্না লইতে পাঁরিতেছি না, তুমি 

তাঁহাকে জ্ঞানশিক্ষা করাও, লোকমকলকে ই।স।ইতেছ, স্থ।ন।স্থ।ন বিচার 

করিতেছ না॥ ৩॥ 
[. গোঁপী যোগেশ্বর নহে, তোমার চরণকমল ধ্যান করিয়! সান্তোষ 

কিদ্ত, তোমার যে বাক্যের পরিপাটী, তাহার মধ্যে কুটী নাটী রহিয়াছে 
গুনিয়া গোলীর ক্রোধ বৃদ্ধি হইতেছে ॥ ৪ ॥ 

_ যাঁহ!র দেহস্মৃতি ন! থাকে, তাঁহার সংসার কৃপ কোথায়, সে তাহ! 

হইতে উদ্ধার হইতে ইচ্ছ। করে না, বিরহসমুদ্রজলে কামরূপ তিমিঙ্গিলে 
(মৎস্য বিশেষে) গ্রষন করিতেছে, তুমি গোপীগণকে তাহার পারকর ॥৫.. 

বৃল্দাবন, গোবর্ধন, যমুনাপুলিনস্থ বন, সেই কুগ্জে রাস।দি লীবা, 
সেই ্ রজ, বর্জন ও মাতা পিত্ত! বন্ধুগণ, কি ৪ | হি টা কি- 
রূপে বিস্বৃত' হইল 1 ৬ ॥. এ 

তুমি বিদগ্ধ (রণিক) স্ব, সদগ,গ, স্বপীল, স্রিপ্ণ, করুণ, তোমাতে 

| ছে'মের. অভানমাত্র নাই, 'তমে যে তোমার মন ব্রজজনকে শ্রপ করে 
॥ 

প্র বু লা পি, . 
হু শ রথ ও শি, 

- খল সদ ॥ 

1 বুট. 



অব্য 1.১০ পরিচ্ছেদ] : গ্চৈতম্যচরিতান্বত |. 

ছুর্দেব বিল 9.1 না গণে আপন দুখ, দেখি ব্রজেশ্বরীমুখ, অজজন | 
হৃদয় বিদরে। কিব| মার ব্রজব।সী, কি বা! জীয়াও ব্রমে আসি, €রুনে | 

জীরাও দুঃখ সহিবারে ॥৮॥ তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ অন্য] 

দেশ 'ব্রজজনে কু নাহি ভায়। ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোম! না] 

দেখিলে মরে, ব্রজজনের কি হবে উপায় ॥৯॥ তুমি ব্রজের জীবন, 
তুমি ব্রজের প্রাণধন, তুমি ব্রজের সকল সম্পদ১। কৃপার্জ) তে[মার মন; 

আদি জীয়াও ব্রজজন, ব্রজে উদয় করাহ নিজ পদ ॥ ১০ ॥ ৃ 

| পুনর্ষথ।রাগ ॥ 

শুনিঞ। রাধিকাঁবাণী, ব্রজ্প্রেম। মনে আনি, ভ।বে ব্যাকুলিত কৈল] 

আপস 

না, সে কেবল আমার ছুর্দৈবের পরিণাম মাত্র ॥ ৭॥ 
ব্রজজন নিজের ছুৎখ গণনা করে না, ব্রজেশ্বরীর মুখ দেখিয়া! তাঁহী- 

দের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তুমি ব্রজবাঁসিদিগকে মার অথবা! বৃন্দাধনে, 
অ(পিয়। তাহাদিগকে জীবিত কর, দুঃখ সহা করিবার নিমিত্ত কেন 
জীবিত করিতেছ ॥ ৮ ॥ | 

তোম।র যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ ও অন্য দেশে বাস, তাহ] ব্র্- 

জনকে প্রীত বোধ হয় না, ব্রজজন ব্রজভূমি ছাড়িতে পারে না, তোমাক 

| না দেখিলে মৃতপ্রায় হয়, ব্রজজনের কি উপায় হইবে ॥৯॥ | 

তুমি ল্রজের জীবন, ব্রজের প্রাণধন এবং ব্রজের সমস্ত সম্পংস্বরূপ, 
তোমার মন কৃপায় আদ্রীভূত, ব্রজে অ।দিয়। ব্রজজনকে জীবন দন কর, ]. 
ত্রজে আলির! নিজ পদ উদয় করাও ॥ ১০ ॥ 

চি পুর্ববার যখ। রাগ'॥ 
লিকার যাক্য শ্রধণ করিয়! বৃন্দাবনের প্রেম মনে/সধ্যে, ক্মান- 

৭ 



1 

্ন। ব্রজলোকের প্রেম শুনি, আপনাকে খশী মানি, করে-স্কঞঃ তার 
'আশ্বীসণ ॥ ১। প্রাণপ্রিয়ে শুন মোর সত্য বচন। তোমা! সবর স্মরণে, 

(সুরে? মুঝ্চি রাত্রি দিনে, মোর ছুঃখ না জানে কোনু জন ॥ গর ব্রজবাসী 
যতজন, মাতা পিতা সখাগণ, লবে ছয় মোর প্রাণলম। তার মধ্যে গোপী 

ৃ সণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন, তুমি মোর জীবনের জীবন ॥ ২ ॥ তোগ সবার 

| প্রেষরপে, আমাকে করিল! বশে, আমি তোমার অধীন কেবল। তোঁম! 
+ সব। ছাড়াইয়া, আমা দুরদেশে লঞা, রাখিয়াছে ছুর্দৈব প্রবল ॥ ৩। 

| প্রিষ্ষ। প্রিমসঙ্গহীনা, খ্রিয় প্রিযাসগ বিনা, নাছি জীয়ে এ ত্য প্রমাণ। 

| মে।র দশ! শুনে যব, ত।র এই দশা হবে এই ভয়ে ছুঁহে রাখে প্রাণ ॥৪ 

| য়ন করিলেন, তাহছ!তে তী।হ।র মন ভাবে ব্যকুলিত"হইল এবং ব্রজ- 

; লোকের প্রেম শ্রধণে আপনাকে খণিরূপে মানিয়। শ্রীকৃঞ্চ তাহাকে 

আশ্বাম প্রদান করিয়া কছিলেন ॥ ১॥ 

ছে প্াণপ্রিয়ে ! । আমর সত্য বাক্য শ্রবণ কর, তোম।দিগকে স্মরণ 

করিয়। আমি দিবারাত্র অনুতাপ করিতেছি, আমার ছুঃখ কে না বিদিত 

1 আছে? ॥ প্র ॥ 

ধত ব্রক্পবানী এবং মাতা পিতা ও লখাগণ, ইহারা সকল আমার 

1 প্রাণতুল্য হেন, ইইাদিগের মধ্যে গেপীগণ আম।র মাক্ষাৎ দীবন, 

| আবার তুমি আমার জীবনের জীবনম্বরূপ ॥ ২॥ 

তোম।দিগ্ের প্রেমরস আমাকে বশ করিয়াছে, আমি কেবলমাত্র 

1 তোমার অধীন, হায়! আমার ছু্দৈব এতই প্রবল যে, তোমাদিগকে 

[যাগ করাইয়! আমাঁকে দূর দেশে আনিয়া রাখিয়াছে। ও ॥ 

... প্রিয়। শ্রিমতমের ম্গহীন হইয়া এবং প্রিয় প্রিয়তমায় সঙ্গ- 

ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করে না ইহা ত্য প্রমাণ, প্রিয়া যদি অ।মার 

রি. টি শ্রবণ করেন, তাহ! হইলে তীহারও এই দশা হইবে, এই ভয়ে ছুই 



মই নী প্রেমবতী, প্রেমবান্ মেই পতি, বিগ্লোগে যে বা লে 

[ হিতে । না. গণে আপনার ছুখ, বাঞ্ছে প্রিযজন-হুখ, সেই ছুই মি 
অচিরাতে ॥ ৫ ॥ রাখিতে তোম|র জীবন, সেবি আমি নারায়ণ, তার ৃ  
শক্ত্যে আমি নিতি নিতি। তোম!পনে ক্রীড়া করি, নিতি যাই যুপুতী, ॥ 
তাহা তুমি মান আমা ক্ফুর্তি॥ ৬॥ মোর ভাগ্যে মো বিষয়ে, তোমায় 1 
যে প্রেম হয়ে, সেই পম শন প্রবল । লুকাইয়। আমা আনে, সঙ্গ- | 
করায় তোমা সনে, প্রকটে হ আনিবে সত্বর ॥ ৭॥ যাদবের প্রতিপক্ষ, | 
দু যত কংসপক্ষ, তাহ। আমি সব কৈল ক্ষয়। আছে ছুই চা জন, 
তাঁছ! মারি বৃন্দাবন, আইলাম জ!নিহ নিশ্চয় ॥ ৮ ॥ সেই শঙ্রগণ ছৈতে, | 
ব্রজজন র।খিতে, রহি রজ্যে উদাসীন হঞ1। যে বাস্ত্রী পুত্রঞ্ধন, করি | 

জনে প্রাণ রক্ষ! করেন ॥ ৪ ॥ র 
সেই সতী প্রেমবতী এবং দেই পতিই প্রেমধান্, যিনি বিষে।(গেতেও | 

প্রিয়ের ছিতবাঞ্চা করেন ও আপনার দুঃখ গণনা না করিয়া: প্রিয়জনের | 
স্বথ ইচ্ছা করেন, সেই ছুইয়ের অবিলম্বে মিলন হয় ॥ ৫॥ | 

তে।মার জীবন রক্ষ1! করিতে অমি নারায়ণের সেব! করিয়া! থাকি, 
আমি তাহার শক্তিতে প্রত্যহ আগমন করিয়! এবং তোমার সঙ্গে আীড়া 
করিয়! নিত্য যছুপুরীতে গমন করি, তাহ! তুমি আমার তি কারু | 
মানিয়া.থাক ॥ ৬৪ ূ 

আমার ভাগ্যে আমর বিষয়ে তোগার ষে প্রেম আছে তাহা পরম ] 
গ্রবল স্বরূপ, সে আমাকে লুকাইয়া আনয়ন করত তোমার সহিত সঙ্গম মে 
কর!র, সেই প্রেম প্রকটেতেও লীত্রে আমাকে আনয়ন করিবে ॥ ৭॥. | 

'যাদবদিগের গ্রতিপক্ষস্বরূপ যত কংলপক্ষ ভু অন্থর আছে, আমি | 
সে সমুদদানধকে ক্ষয় করিয়াছি, ঢুই চারি জন মাত্র সধশিউ আছে, আমি | 
তাহাদিগকে বধ করিয়া ব্ৃন্মাবনে অলির ইহ! দিশ্চগ্ জাবিও & & 4. | 
নেই শক্রগণ হইতে ব্রজজনকে রক্ষা করিবার নিসিত আমি, রে 

[৬৮] 



টি ১0০ ০ এরি তিসাজ্ণ। ক পক বরা, ১৩ ০ তা টু শা শহাহা মি 84৮8৩ ১০ [ফোর ০০০ ্ ৮ ও র্ এ 8: সি ১3 া 

বি ৬ ৭ রি )) হ নি খু /ঘ41 রি 

চি টি উই প্র ঠা ৬. 

[বহ হক বনের নাই লানিকী। 1৯॥ | ভোগার কৈত্রেথনে | 
ৃ করে আম! আকর্ষণে, আঁশিবে আঁমা দিন দশ বিশে | পুন আলি বৃন্দ: 

1 বনে, কু তোমা! সনে, বিলমিব রাত্রিদিবসে.॥ ১০ ॥ এউ তাঁরে'কছি। 
॥ ঃ ব্জ যাইতে উতৃধঃ, এক প্লোক গড়ি শুনাইল। সেই শ্লোক গুনি | 
) রাধা খাত সকল বাধা, কৃষ্প্রাণ্ডি শ্রতীত হইল ॥ ১১॥7  - 
2 7 তথা দভীগবতে দশযন্কন্ধে দ্বাপীতিতমাধ্যায়ে একক্রিংএ-: 
1" ৫ এ *-;  স্োকে গে!পীঃ প্রতি শ্ীকৃষ্ণবাক্যং ॥ ॥ 

| ৃ ০ * মষ্টি উক্তিছি ভূতনামৃতত্বায় কল্পতে। 

০ দ্যা ধদাসীন্ৎস্নেহে! ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ৬৫ ॥% 
রি 141 25 

22252235455 

[জিপি হই অনি করিতেছি, যে সকল স্ত্রী, পুক্র ও ধন আছে, 
| যছুগণের সম্ভোষ নিমিত্ত তাহ।দিগকে বাহো আবরণ করিতেছি ॥ ৯॥& 

ূ *: তরী 'প্রেখগুণ আমাকে আকর্ষণ করিতেছে, সে আমকে দশ ব 
(হিশ দিব্য 'মধ্যে এই স্থানে আনয়ন করিবে। আমি, পুনর্ব্বার বৃষ্দা- 

নে আসিয়। তুমি যে ব্রজবধূ তোমার সঙ্গে দিবারাত্র বিলাস করিব ॥১* 

1. শ্রীকৃষ্ণ হীরাঁধাকে এই কথা বলিয়া ত্রক্ম যইতে সতৃষ্ণ হওদ্ধ একটা 

] পা, পাঠ করিয়া তাঁহাকে শ্রধণ করাইলেন। সেই প্লোক শুনিয়! 

|ঞ্রীরাধার সমস্ত দুইখ খণ্ডিত হইল এবং আমি যে ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত গু হইব, 

«তয় উহার প্রতীতি জশ্মিল ॥ ১১ ॥ 
৮, ্রীমন্তাগবতের ১০ স্কদ্ধের ৮২ অধ্যায়ে ৩১ লোকে রে ্ 

রি পোলীদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথ। ॥ 

এষ কাপে অসার, প্রতি ভডিই ভূতগণ্র অসতের (মো কষে) 

ৰ [পিন কুগিত হয়, ক্দতারফ আমার তি তমাদিগের এর জের কাকে, 
বৃ [সখ তি ১১১৮ ০৪ ডাহা দার প্রাপকগজ ৬৫ ৯4 

০২ পি 

পা, স্পট ক শা 0০৯ তা এ ক 2 টিপি উপ সী পিপি, কত । ০৯ এত তত পিল তত 5৮ ক পিন 



» এই লব অর্থ প্রভূ স্বরূপের. সনে। র।জ্ি দিনে ঘ বত সর । 

আন্থাদনে নৃত্যকালে এই ভাবে আবি হইঞা | ক্লক. প্ মায়ে! 

কগন্লাথবদন চ1এঃ ॥ ৬৬ ॥ ঘরূপগে/স।ঞির ভাগ্য না যায় রন 

প্রভূতে আবিষ্ট যার কায় বাক্য মন॥ ন্বরূপের ইন্ডিয প্রদু নিলে; | 
ক্িয়গণ। আবিষ্ট করিয়া করে গান আংস্থদন ॥ ৬৭ ॥ ভ।বাবেশে গ্রডূ ৃ 

কু ভূমিতে বলিঞা। তর্ণীতে ঠূমি লেখে অধোমুখ হৈঞা ॥. ু-] 

লিতে ক্ষত হবে জানি দামোদর । ভগ্ে নিজ করে নিবারয়ে গ্রভৃকর | | 

প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান । যবে যেই রস তাহ। করে মুর্তিদাঁন্ ॥ | 
প্রীজগন্নাথের দেখি শ্রীমুখকমল। তাহার উপর হ্থন্দর নযনযুগঞ্ধ ॥ | 

ূর্ধ্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল। মাল বন্ত্র অলঙ্কার দিব্য পরিমল ॥ ূ 

মহ।গ্রভূ স্বরূপের সঙ্গে গৃহে বিয়। দিব রাত এই সকল অর্থ গাস্বা- ] 

দন করেন। তিনি নৃগ্যকালে এই ভাবে আবিষ্ট হুইগনা একটা ফোক 
প।ঠপূর্ববক জগন্নাথের বদনপানে ্ করত নৃত্য করিতে আয়ম্ত 

করিলেন ॥ ৬৬ ॥ ৃ্ 

স্বর্ূপগে।ম্বাগির তাগ্য বর্ণন কর! য।য় না, তাহার কায়, মন ও বাক্য | 

প্রভূতে আবিষ্ট হইয়।ছে। স্বরূপের যে লক্ষল ইন্জ্রিযগণ ত]হা মহা 
প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ স্বরূপ, এ সমস্ত ইঞ্জিঘ়চয়কে টির কগিা 1 

অ।ম্ব!দন করেন ॥ ৬৭ ॥ 1 

মহাগরভূ কখন ভাবাবেশে ভূমিতে উপবেশন করিম বে ] 

তর্জনী ঙ্কুণীৰার| ভূমি লিখিতে ল।গেন। অঙ্গুলি ক্ষত হইবে জানিয় | 

দামে।দর ভয়ে নিজ হস্তে প্রভুর কর. নিবারণ করেন ॥ ৬৮৪ 1 

: ম্বরূপের গান নহা প্রভুর ভাবানুরূপ, যখন ফে,রস আবগ্যক)। তাঙাই, |] 
মৃত্তিমান্ করেন। অনন্তর অগর্মাথের জীমুখকমল দর্শন করিতে ল!গি- ! 

| লেন। আহা! এ মৃথ্যে উপর. হুর, ময়নযুগল,, সুর্কাকিরণে.. বপ্মল । 



পুন ১ রা 

| ্র্ুর যে ২ আনশা দিধু উলিল | উন্মাদ বাব ততক্ষণে উর ণ 
৬৯৪ আনন্দ উদ্মাদে উঠে ভাবের তরঙ্গ। নানা ভাবসৈন্যে উপল 
| যর 1 ৭*॥ ভাবোদয় ভাবশান্তি সন্ধি পাবল্য। সঞ্চারী সাত্তিক 
[শী সার প্রাবল্য॥ ৭১। প্রভুর শরীর যেন শ্রদধ হেমাচল। ভাঁব- 

রী 187 ঠা চি 2, বৃ রা (৭ কল ৃ 

] করিতেছে এবং জগন্নাথের ম।ল্য, বন্ত, অলঙ্কার ও পরিমল, এই সকল 

দেখিয়া মহাপ্রভুর হৃদয়ে আনন্দ উচ্ছলিত হইতে লাগিল | ৬৯॥ 
]. স।নন্দ উদ্মাদে ভাবের তরঙ্গ উপস্থিত হওয়য় নান ভাবরূপ মৈন্যের 

| পরস্পর যুদ্ধততরঙ্গ উপস্থিত হইল ॥ ৭০ ॥ 
|....+ তাহাতে ভাবোদয়, ভাবশ।স্তি, ভাবসন্ি, ভাবশাবল্য, সঞ্চ(রী, 

| সাত্বিক ও স্থাগ্রিভ।ব প্রভৃতির প্র।বল্য ভূইয়। উঠিল ॥ ৭১ 
| বিশুদ্ধ হেমাচল অর্থাৎ মুমেরুপর্বাতের ন্য।য় মহাপ্রভুর শরীর, 

অণ ভাবঃ ॥ 

তক্তিরসাযৃতুসিদ্ধুর পূর্ববিভাগের ৩ লহরীর ১ অঙ্কে যণ1। 

শুদ্ধসত্ববিশেষাত্বা গ্রেমনুর্ধাংগুস।মাভাঁক্। টু 

্ ক্ষচিভিশ্চিত্তমাঙ্থীণাকদসৌ তাৰ উচাতে ॥ এ 
। অনা্ধঃ ॥ বিশেষ শুদ্ধসত্ব স্বরূপ, প্রেমরূপ হূর্ধাকিরণের সাদৃশাশ!লী এবং রুচি অর্থাৎ 

| উদর রাতি তদীয় আমুকুল্যাভিলাষ ও পৌহ।।দভাবাভিলাষ, তদীয় আ্কুলা(ভি- 

লাযায়া চিত্তের কঞ্কতাকারক যে ভক্তিবিশেষ তাঁহার নাম ভাব। 

অণ ভাবশান্তিঃ ॥ 

গজিরসারমিা দক্ষিণবিভ!গের চতুর্থ লহরীর ১১৫ অন্কে যথা 
- খত্যাসা, তাবসা বিলয়া শাস্তিক্ষচাতে'॥ ৮১৮ 

| শা । তবে ভাঁধ অভিপিয় উৎকট হয়) তাহার বিন্বাশের নাম শান্তি । 

০ ১০8৮১ এ প্রকরণের ১০৯ অঙ্কে... 
. রঃ | গয়না সন্ধিঃ স্যান্াবগোয্তিঃ। 
পা সানিরপ আধা জিরা ডাবের দিলনে সন্ধি হ্র। 



মধ: পরিচ্হধ। ] ভীচৈতন্যচর়িতাৃত। 

অথ ভাবশাবলাং ॥* 

- শবলম্বং তু তাঁবানাং সংমন্দঃ স্যাৎ পর রং ॥ 

আপ্যার্থ ॥ ভাঁবসকলের সন্ষর্দনের নাম শাবলা । 

অথ সঞ্চারী॥ 

বাগঙ্গসত্থহুচা! যে জ্জেয়ান্তে বাঠিচারিগঃ । টু ৰ | 

সঞ্চারয়স্তি ভাবসা গতিং সঞ্চারিণোইপি তে ॥ টা 

অস্যার্থঃ। অনন্তর ত্রমন্ত্রি'শগ্যতিচারি ভাব, যাহা বিশেষতঃ প্রীধানারপে স্থারিভাবৈ! 

ধিচরণ করে, ততৎসমুদায় উল্লিখিত হইতেছে। বাক্য ত্রনেত্রাদি অঙ্গ এবং সন্তোৎপন্গ ভাব 

বারা ধে সকল ভাব গ্রকাশিত হয় তাহ।রাই বাভিচাঁরী, সকলভাবের গতিসঞ্চার করে: 

বপিয়! ইহাদিগকে সঞ্চারিভাব ও বল! যায় ॥ 

নির্কেদ, আবেগ, দৈনা, শ্রম, মদ, জড়তা, উগ্রচা, মেস, বিবোধ, স্বপ্ন, অপন্যার, গর্ব, : 

মরণ, আলমসা, অমর্য, নিদ্রা, অপহিথ। (আকারগোপন ), গুংস্থকা, উন্মাদ, শঙ্কা, ্ বৃতি,। ৃ্ 

মতি, ব্যাধি, ত্রাস, লক্জা, হর্য, অহ, বিষাদ, পৈর্ধা, চাঞ্চলা, গ্রানি, চিস্বা) বিহর্ক, এই ঃ 

তেত্রিশটী উক্ত সঞ্চারিভাবের ভেদ হইয়! থকে ॥ | 

কঃ অথ সাব্বিকঃ ॥ 

গুক্তিরসামৃতসিদ্ুর দক্ষিণবিভাগের ৩ লহরীর ১ অক্কে বথ!। 

কুষ্ণসম্বদ্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞিছ| বাবধানতঃ। ;  .. 

ভাবৈশ্চিত্তমিহক্রান্তং সত্বমিত্যুচাতে বুধৈঃ। 
সব্ব।দশ্মাৎ সমুংপন্ন! যে ভাবান্তেতু সান্বিক।ঃ। 

অদ্যার্থঃ। সাক্ষাৎ কুষ্ণ সম্বন্ধি অথবা কিঞ্চিৎ ব্যবধান হেতু ভাবসমূহদ্বারা চিত কান্ত: : 

হইলে প্ডিতগণ তাঁহাকে সন্ব বলিয়! থাকেন, সব হইতে উৎপন্ন যেসফল ভাব তাহা: 
ধিগকে লত্বিকতাব বল! যায় ॥ ৃ 

 শ্ীপ্রকরণের ৭ অর্থে ॥ 

তে স্তন্তম্বেদযোমা1; স্বরতেদে।হখ বেপথুঃ। 

 বৈবর্ণগকুপ্রলয় ইতাঠো। সাবিকা; স্বতাঃ) . 

৪৪: 

স্পা 

ঢু 

্£ 

1 
১%. ধু 
৬ এ 

 অস]ারঃ। সতত, শ্বেদ (ধর্ম) গোনা স্বয়তেদ। ঘম্প, বৈ, গঞ্জ ও প্রলয় ॥ দি নু 
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ডিভি গলিদুর দক্ষিণবিভাগে ৪  লহরীর ১ ২ ২ গকে ॥ | 

অধোচান্তে অয়গ্ত্িশস্ভাবা যে বাছিচারিণঃ। ]. 

বিশেষেপাঠিসুখোন চরস্তি স্থায়িনং গতি | ৃ ] 



] পুষ্প ক্রম তাতে পুষ্পিত সকুল ॥ বারি লোকের আঁকর্ষয়ে চিত্ত মন। | 
| প্রেগামবৃত রৃষ্ট্যে প্রভূ পিঞ্চে সর্ববঞ্গন ॥ ৭২ ॥ জগন্নথলেবক যত রাজ- 
| পান্রগণ। যাত্রিক লোক নীল।চল বাসী যত জন। প্রন্তুর নৃত্তাপ্রেম 
| দেখি হয় চমৃুহকার। কৃষ্ঃপ্রেগ উছলিল হৃদয়ে লবার ॥ প্রেমে নাচে | 
[ গায় লোক করে কোলাহল । প্রতুর নৃত্য দেখি সবে আনন্দবিহবল ॥৭৩ 
| অন্যের কা কথা জগন্নাথ হলধর। প্রতুর নৃত্য দেখি স্থখে চলেন মন্থর ॥ | 

| কু থে নৃন্য-রঙ্গ দেখে রথ রাখি। দে কৌতুক যে দেখিল সেই | 

[উহাতে ভাব পুলের বৃক্ষম্ষল পুষ্পিত হইয়া রহিয়াছে। ততদ্র্শনে 
[র্ণক লোকসকলের চিন্ত ও মন আকৃট হইতে লাগিল। সহাগ্রভু; 
1 শ্রেসাযৃত বৃষ্তিারা সমপ্ত লৌককে সেচন করিতেছেন ॥ ৭২ ॥ ূ 

.. জগম্ন(খদেবের যত লেবক, যত রাজপাত্র, যত যাত্রিক লোক ও যত] 

ৃ নীঁজাচলবাসী মনুষা, প্রভুর নৃত্য ও গ্রেমদর্শনে সকলে চমকৃত ও কষ্ক- 
| প্রেমে তহাদিগের হৃদয় উচ্ছলিত হইল। লোকপকল প্রেমে নৃতা, গন 

| ও কোলাহল করিতে লাগিল এবং প্রভুর নৃত্য দেখিয়া মকল লোঁক 
| আনন্দে বিহ্বল হইল ॥ ৭৩॥ 

অন্যের কথ! দুরে থাকুক সাক্ষাৎ জগন্নাথ ও হলধরও মহা প্রভুর 

ৃ নৃত্য দেখিয়! হুখে গন্দ সদা গমন করেন এবং কখন স্বথে স্কৃত্য রঙ্গ 

| দেখিয়! রধ স্থগিত রাখেন, এ কৌতুক যে দর্শন করিল মেই তাহার 

75. ০ অথ স্থাকসীভাঁবঃ ॥ 

| 4. ভক্তিরপামৃতলিদ্ধুর দক্ষিণবিভাগের ৫ লহরীর ১ অন্কে ॥ ১ 

. অকিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাং্চ ভাবান্ যে। বশতাং নয়ন... ২. ২... 

. আুয়াজেব বিরাদেত 'স স্থায়ী ভাব উচাতে। . 

স্থার়ী ভাবোহত্র স গ্রোজ; প্রীঞ্চবিধয়া রতি । নু 

এ অসার্ঘ।। হাসাগ্রভৃতি অধিরুদ্ধ এবং কৌধগ্রভৃতি বিরুদ্ধতীবসফলকে বসীতৃত করিত | 

বাব হহাসাজের গার বদাক্ষ কর, তাহাকে স্থিত ঘলে। এহতে রি ডি 
চা বলিয়া দিতে হই ?. পচ] 



্ বক [8 " 
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ম দয পরিচ্ছেদ) মিন্ির লা 

তার সানী | ৭৪। এইস প্রত নৃত্য করিতে জমিতে । প্রতাপ শা 
আঁগে লাগিল! পড়িতে ॥ সংদ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল। তাহারে । 

দেখিতে প্রভুর বাহুজ্ঞান হইল ॥ রাজ! দেখি মহাপ্রভু করেন দিক্কার়। ; 

ছি ছি বিষয়িষ্পর্শ হইল আমার ॥ ৭৫ ॥ আবেশে নিত্যানন্দ না হলো. 

সাবধানে ।' কাশীশ্বর গোবিন্দ অ।ছিল| অন্য ন্হানে॥ যদ্যপি রজার 
৬ ৮৬০৯৫৫০০- 

দেখি ছাড়ির সেবন। প্রসঞ্গ ছেএ।ছে তারে মিলিবারে মন ॥ তখ|পি | 

আপন গণ করিতে সাবধান। বাহ কিছু রোযাভাল কৈলা ভগবান্ ₹4% | 

প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়। সার্বব্ভো কহে তুমি না কর সং 

এয়'র তোমায় উপরে প্রতুর প্রসঙ্গ আছে মন। তোমা লক্ষ করি: শিক্খা- | 

যেন নিজগণ ॥ অবসর জানি অমি করিব নিবেদন। পেইকালে যাই 

সাক্ষিম্বূপ ॥ ৭৪ ॥ 
্ [! 

এইরূপে মহাপ্রভু নৃত্য ও ভ্রমণ করিতে করিতে প্রতাঁপরুঞ্জের | 
অগ্রে গিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন গ্রতাপরযদ্্র সংখ্রমে গিয়া: ] 

প্রভৃকে ধারণ করিলেন, তাহাকে দেখিয়া মহা প্রভুর বাহাজ্ঞন হইল। 

রাজাকে দেখিনা মহা প্রভু ছিছি আমার বিষযিস্পার্শ হুইল, এই লিপ 

অ।পনাঁকে ধিফার দিতে লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥&. 

আবেশে নিত্যানন্দ- সাবধান হইলেন না, কাশীশ্বর ও খ্োনিক “অন্য 

স্থানে অবস্থিত ছিলেন। যদিচ রাজাকে ছাড়ির নেবন(, বঁ।টাদ্ঘারা ছা 

পরিষ্বণর ) করিতে দেখিপ্ডা তাহার লহিত মিলিতে মহা প্রতুর- যন ইন" | 

ছিল, তথাপি 'আপন গণকে 'লাবধ।ন করিতে, তগবান্ ঘা কিছু ৃ 
সি রঃ 

কোধাতাদ প্রকাশ করিলেন ॥ ৭৬ ॥ 

প্রভুর বাক্যে রাজার মনোমধ্যে ভয় হওয়ায় সাক কহিলেন; | 
মহারাজ? উীপনি.কৌন সংশর করিবেন না, জাপার প্রতি সহাকীড়ুর | 

| মন শস গাছে । আপনাকে লক্ষ্য করি নিগণকে-শিক্ষা মান: করি | 
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| প্রভূ মিলন 7-98 ॥. তধে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ রা 1 রথ] 
গাছে যাই ঠেলে রথে মাথা, দিঞ। ॥ ঠেলিলে চলিল রখ হড় হুড় করি। 
 চৌঁদিকের, লে!ক তঠে বলি হরি হরি ॥ ৭৮॥ তবে প্রভূ নিজ ভক্তগণ | 
লঞ, লক্ষে 1. বলভদ্র হুভদ্র। আগে নৃত্য করে রঙ্গে ॥ তাহা নৃত্য করি 
জগ আগে আইল]। জগম।থ দেখিনৃত্য করিতে লাগিল ॥৭৯॥ 

ৃ চলিয়া! আইলা. রথ বলগণ্ডি স্থানে । জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ড।ছিন 
বামে॥ বামে বিপ্রশাগন নারিকেল বন। ডাহিনে পুষ্পোদ্যান যেন 
বৃন্দাবন ॥ ৮০ ॥ আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ। রথ র।খি জগ- 
খ করেন দর্শন ॥ নেই স্থানে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম । কেটি 

সপ ০ কপ পপকপাপাপ জপ পাস াপ্পস্পা পি পাপা 

৬ 

'লেন। আমি অবণর জানিয়! প্রভুকে নিবেদন করিব, আপনি সেই 
শঙয়ে যাইয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইবেন ॥ ৭৭ ॥ ৰ 
. আমন্তর মহ।প্রভূ রৎপ্রণক্ষিণপূর্বক রথের পশ্চ।ৎ গমন করত মন্তক 
দিয়া রখ ঠেলিতে লাগিলেন ঠেল| দিতে রথ দ্রুতগতি চপিতে লাগিল, 

| চতুর্দিকে লোকনকল হরি হরি বলিয়! উঠিল ॥ ৭৮॥ 
তখন মহাগ্রড়ু নিজ ভঞ্চগণকে সঙ্গে লইয়। বলভদ্র ও ভুতদ্রার অগ্রে 
ৃ আনলো নৃত্য করিতে লাগিলেন, তথায় নৃত্য করিয়! পরে জগন্নাথ অগ্ডে 
আগমন এবং জগন্নাকে দেখিনা তথায় নৃত্য করিতে ল।গিলেন ॥ ৭৯ 
£&+ঞনম্তর রখ বনখটি স্থানে চলিয়! আসিল, জগন্ন।থ রথ রাখি 

সিকি ব।মে দেখিতে লাগিলেন । বামদ্িকে বিগ্রশামন ও নারিকেলের, | 
বদ ও বক্ষিণিকে গুঙ্পো দ্যান যেন বৃন্দাবন বলিম্বা বোধ হইতেছে .৮* 

|“ গোরাঙগগদের তক্ত লই গ্রে নৃত্য করিতেছেন, গাধা 
ৰ নি রশন করিতে লাগিলেন। নেই ন্থানে ভোগ আমির ূ 
: ছবি. 
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দ্য । 3৩ পুরিজেদ |] দন সা নর 
তোগ.জগরম্াঘ.করে আন্মাদন ॥ জগন্গাবের ছে।ট বড়. যত ধাসগণ। নিজ ন্ 

নৈজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ ॥ ৮১ ॥ রাজ! রাজমহ্ষীরুন্দ পাত্র .মিজ্স- । 

গণ। নীলাচলবাদী যত ছেট ঘড় জন ॥ নানাদেশের যত্রিক দেশী যত 

জন। নিজ নিজ ভোগ উহ! কৈল সমর্পণ ৪৮২ ॥ আগে পাছে ছ্ই 

পার্থ পুষ্পোদ্যান বনে। যে যাহ। পায় ভে(গ লাগায় নাহির নিয়মে ॥ 

ভোগের সময়ে লোকের মহাভিড়-হৈল|। নৃত্য ছাড়ি মহা উপবনে 

গেলা ॥ ৮5 ॥ প্রেমাবেশে মহাগ্রভু 'উপবন য1ঞ1। পুষ্পোদ্যান গৃহ- 

পিগ্ায রহিল পড়িঞা। ॥ নৃত্যপরিশ্রামে প্রভুর দ্বেছে ঘন বর্ম । নৃগদ্ধি 

শীল বায়ু করয়ে সেবন ॥ যত ভক্ত কীর্তনীয়া আসিয়া আরমে। প্রতি 

বৃক্ষতলে সবে করিল! বিশ্রামে (৮৪॥ এইত কহিল প্রভুর মৃহীসন্থীর্ভন | 

১ ২. 7 শী? 

আছে, জগন্নাথ কোটি ভোগ আম্বদন করেন, জগন্াথংদবের ছোট বড়! 

যত দাসগণ আ।ছেন, ভাহার! নিজ নিজ উত্তম ভোগসকল সমর্পণ করিতে 
লাগিলেন ॥ ৮১ ॥ | , | 

অনন্তর রাজা, রাঁজমহিষী এবং পাত্র মিত্রগণ তথ! নীলাচলবালী যত 

ছোট বড় মনুষ্য,.আর শাণ। দেশের যাত্রিক ও যত দেশীয়, মনুষ্য, তাহারা 

কল সেই স্থানে নিজ নিজ ভোগ স্মর্পণ করিলেন ॥ ৮২। ২ 

অগ্র পশ্চৎ ছুই পার্খে পুষ্পবন আছে, যে যেখানে যাছ। পা মেই 

সেখানে তাহ। .€ভাগ লাগ|ইতে লাগিল, ইহ।র নিয়ম নাই ।.তাগের 

মসয়ে” লোকমকলের মহ1ভিড় হুইল, এ সময়ে মহাপ্রভু, নৃত্য ত্য।গ 

করিয়। উপবনে গমন কগিলেন ॥ ৮৩ ॥ রায়ের 

মহাপ্রভু উপবনে গিয়া পু.স্পোদ্যানের গৃহপিগায় পতিত হইয়া! রহি- 

€লন, নৃত্য পরিশ্রমে মহাগ্রতুর অঙ্গে বিপুল ঘর্াব।রি উদগত হইতে 

লাগিল, তখন তিনি স্থগন্ধি ও শীতল বায়ু সেবন করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর যত বাঁর্তনীয়া তর্জ' ছিলেনছুউহারা. সকল উপৰনে আসিয়া 

প্রত্যেক বৃক্ষতলে বিশ্রী!ম করিলেন ॥ ৮৪ ॥ 
6০2 



তল) পি. 0। ০. ক ৮১ ১০১ বু পু হি টি, 

রর র ইহ ৬, « 

" ভে ৯ 
॥ 

| ৮০০  শ্ীচৈতচ্চরিতাযৃত। [মধ্য। ১৪ পরিচ্ছেদ! 

অগম[থের আগে যৈছে করিল! নর্ভন ॥ রথাগ্রে মহা প্রড়র নৃত্য বিবরণ । 
চৈতন্যাউঁকে রূপগেসাঞ্চি করিয়াছেন বর্ণন ॥ ৮৫ ॥ 

- তছুজ্ঞং প্ীরূপগোন্বামিন| স্তবমালায়াং ১ তবে 
ণশ্লেকে যথা ॥ 

রখারূঢ়ল্যার!দধিপদবি নীলাচলপত্তে- 

7. ঝদজপ্রেমোর্শিস্করিতনটনোল্ল।সবিবশঃ| 
|... সহর্ধং খায়ত্তিঃ পরিরৃতঙনুবৈষবজলৈঃ 

স টৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্ধস্যতি পদং ॥ ৮৬ 
,. ইহা যেই শুনে সেই গৌরচন্দ্রপায়। হ্বদৃঢ় বিশ্বাম সহ প্রেমভক্ত 

তর্কালঙ্কারস্য। রথেতি। পুনঃ কীদৃশঃ | অধিপদবি পদবা।ং। রপমারঢ়স্য নীল।চল- 

পতেঃ ভীতগয়াখস্া আঁরাঁৎ সমীপে অদভ্রোৎতিশয়ো! যঃ প্রেম! তস্োোর্মিভিঃ স্করিতে] য়ে ৃ 

নটনোল্ল।সন্তেন বিবশঃ | পুনঃ কীদৃক্। সহর্মং গায়স্তিবৈ ধবজনৈঃ পরিবৃত! তনুর্ধসা সঃ (৮৬ 

আমি মহাপ্রভুর এই মহাকীর্তন ও তিনি জগন্নাথের অগ্রে ধেরূপ 
| নৃত্য করিয়।ছিলেন তৎসমুদায় বর্ণন করিলাম । মহাপ্রভুর রথাখ্রে এই 
| নৃত্যবিবরণ শ্রীরূপগ্োম্বামী টৈতন্য।উকে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৮৫ ॥ 

স্তবমাল।য় ভীচৈতন্যদেবের ১ স্তবে ৭ শ্লোকে 
স্রীবপগোস্বগির বাক্য যথা ॥ 

_ রখার্ঢ গীজগন্সাথদেবের সন্মুখবন্তি পথমধ্যে নৈষণবগণ মহানন্দে নাম 
সনবীর্তন আরস্ত করিলে যিনি তহসঙ্গী হইয়। মহাগ্রেমতরে নৃত্য 

| করিতে করিতে বিষশ হইতেন, সেই চৈতন্যদেব পুনর্বধার কি আমার 
নয়মপথের পথিক হইবেন ?॥ ৮৬॥ 

যহা প্রভুর এই মহাসঙ্কীর্তৰ ও রথাগ্রে নৃত্য, খেঝুবযক্তি শ্রবণ করেন 
| তিনি গৌরচন্দ্রের চরণে হুদূঢ় বিশ্বাসসহকারে প্রেমভক্ত হুইয়া 
খ।কেম ৮৭ ॥ 



মধ্য। ১৩ পরিচ্ছেদ । ] ভ্রীচৈতন্থচরিতাযৃত | ৫৪৫ 

হয় ॥৮৭॥ জ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। ঠৈতন্যচরিতাস্থত কছে |: 
কৃষ। দাস ॥ ৮৮ ॥ ৃ 

| ॥ ইতি গ্রীচৈতন্যচরিতাযুতে মধ্যধণ্ডে রথাগ্রে নর্তনং নাম 
অরয়োদশং পরিচ্ছেদ ॥%1১৩।॥%॥ 
সকার 

॥*॥ ইতি মধ্যথণ্ডে অয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ ৪৯৪. 

সত 

জ্রীবূপ রঘুনাথের পাদপন্মে অ।শ। করিয়া কৃষ্ণদাস কবির।জ চৈতন্য- | 
চরিতামুত কছিতেছে ॥ ৮৮ ॥ | 

| ক্ষ ॥ ইতি প্রীচৈতন্যচরিতামূতে প্রীরামনারায় পতিদ্যারত্বকৃত 

"চৈতন্যচরিতামুতটিপ্নন্যাং রথাগ্রে নর্তমং নম ভ্রযোদশঃ পরি- 
চ্ছেদূঃ ॥%॥১৩।%। 



চতুর্দশ পরিচ্ছেঃ॥ | 
৫ তি 2.৩ পাস 

গৌর? পশ্যন্নাজবুন্দৈঃ প্রীলক্ষমীবিজয়োৎদবং | 
শ্রুত্ব। গেপীরগোল্প।নং হষ্টঃ গ্রেম্ব। ননর্ত সঃ ॥ ১ ॥ 

জয় জয় গৌরচন্দ্র প্রীকৃষ্চচৈতন্য | জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদৈত 
ধন্য য় জয়ত্রীবানাদি গৌরতক্তগণ। জয় আোতাগণ যার গৌর 
প্রাণথধন ॥ ২ ॥ এই মত প্রভূ আছে প্রেমের আবেশে । হেন কাঁলে 
প্রতাপরুদ্র করিল প্রবেশে ॥ ৩ ॥ সার্বভৌম উপদেশে ছাড়ি রাজ- 

হি 

গৌরঃ পশ্যন্লিতি। ম গৌর: প্রেয়। গ্রেমাননেন ননর্ত নর্তনং কৃতবান। কিং ুর্বন্। 

'আত্মবুনৈর্ড বুনে: সহ শ্রীলঙ্্মীবি্রয়োংসবং পশ্যন্। পুনঃ কিডভুহঃ সন গোপীরসোল্লাসং 
জা হষ্ঃ সন্॥ ১। 

্রীগেরাদদেব নিজ তক্তবৃন্দের সহিত ্ীলগদীর বিজয়োৎুসব দর্শন 
করিতে করিতে গেপীরমের উল্লান অর্থ গেপীপ্রেম মাধুর্য শব 
করিয় কৃষ্খপ্রেমে অ।বিউ হওত নৃত্য করিয়াছিলেন ॥ ১॥ 

শ্রীকৃষ্চচৈতন্য গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন, নিত্যানন্দের 
| জয় হউক, জয় হউক, ধন্য অত্বৈত জয়যুক্ত হউন এপ্ধং গোৌরভক্তদিগের 

জয় হউক, জয় হউক এবং গৌর প্রাণধন গোর প্র1ণধন শ্রোতাগণ জয়- 
যুক্ত হউন ॥ ২] 

|] এইরূপ মহাপ্রভু প্রেহাবেশে অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময়ে 

রাজ! প্রতাপরুদ্র গিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ৩ ॥ | 
রাজ সার্বভৌমের উপদেশ রাজবে?শ ত্যাগ করিয়া একাকী 



মধ্য। ১৪ পাচ্ছ 1] গাগা 

ৰ 

বেশ। একল। বের আইল! দেই দেশ ॥ সব ভরের আন! লেপ 

যোড়হাত হৈঞ। প্রতূপাদ ধরি পড়ে স!হস করিঞ1 ॥8॥ আখি বুজি, 

প্রভূ প্রেমে-ভূমিতে শয়ন। নৃপতি নৈপুণেো করে-পাদলম্বাহন ॥ রাস-. 

লীলার ্লে(ক পরি করয়ে স্তবন। *্জয়তি তে হখিকং” অধ্যায় করয়ে 

পঠন ॥ ৫ ॥. শুনিতে শুনিতে প্রভুর সস্তে।ষ অপার। বোল বোল লি, 

উচ্চ বলে বার বার ॥ ৬ “তব কথাম্বতং” শ্লোক রাজা থে পিল | উচ্ি | 

প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন |! 

মোর কিছু দিতে নাহি দিল আলিগন ॥ এত বপি সেই শ্লোক পটে বার ৃ  

বার। দুই জনার অঙ্গে কম্প নেত্রে জলধার ॥৭॥ 
৪5586555555 

| 

তথায় আিয়। উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত ভক্তগণের অনুমতি গ্রহণ ৃ 

পূর্বক সাহন করিয়। যোড় হস্তে প্রভুর পাদপন্ম ধারণ করত পতিত | 

হইলেন ॥ ৪ ॥ 
| 

তখন মহাপ্রভু নেত্র রিও করিয়। ভু্গিতলে শর্পন র করিয়া ছিলেন, ৰ 

রাজা গ্রতাপরুদ্র যত্ন সহকারে পাঁদলম্বাহন করিতে লাঁগিন্রেম এবং রাস- 

লীলার ্লোক পাঠ ওস্তব করত “্জম়তি তে হধিকং* এই অধ্যায় পাঠ 

করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫ ॥ 

শুনিতে শুনিতে মহা প্রভুর অদীম সন্তোষ জন্মিল, বল বল বলিক। 

হবরস্বার উচ্চরধ করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ 1 

জাজ! 'তব আবথাসৃতং” এই শ্লোক যখন পাঠ করিলেন তখদ মহা. 

প্রভু উঠিয়া প্রেমাবেশে রাজাকে আজিঙ্গন দিলেন এবং কহিলেন, কুমি 

আমাকে বহুতর অমূল্য রত্ব প্রদান করিলা, আগ।র কিছুই দিবার বস্ত 

নাই, আলিঙ্গন মাত্র প্রদান করিল।ম, এই বলিয়া মেই শ্লেক বারম্থার | 

(গুড়িতে ল।গিলেন, তখন ছুই জনের ,ঙ্গে কষ্প, এবং নেনে জলধা
র! | ৃ 

রমিত হুইতে লাগিল | ৭. 
| 



তথাছি উ্ীমন্তাগবতে দশমন্থন্ধে ৩১ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে 
.. শরীর প্রতি গোপীবাক্যং ॥ ২ 

তব কথাম্ৃতং তণ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মাযাপং |" 
এ * ভাবাধর্দীপিকায়াং। ১০। ৩১। ৯] ফিঞ্চ অন্মাকং স্বত্বিরহে গ্রাগুমেব মরণং। ফি, 

ত্বং কখামৃতং পারয্তিঃ দ্কৃতিভিবর্চিতমিতহঃ তবেতি। কথৈবাম্বতং । তর হেতুঃ। 
তগ্তজীবনং প্রসিদ্ধামূ তাঁহৎকর্ষমাহঃ কবিভিন্রন্ষবিস্তিরপি ঈড়িতং স্ততং দেবভোগাং ত্বমুতং 
তৈস্্ছীকৃতং কিঞ, কল্মাধাপহং কামকর্মনিরসনং তত্বমৃতং মৈব'তৃতং। কিঞ্চ, শ্রবণমঙ্গলং 
শ্রবণমাত্রেশ মঙ্গলগ্রদং তবহ্ষ্ঠানাপেক্ষং কিঞ্চ শ্রীমং সুশাস্তং তত্ব, সাদকং এবং স্বৎ' 
কথামৃতং আভতং যথা ভবতি তথা ভুবি থে গৃশন্তি তে জন! তূরিদ! বহ্দাতারঃ ভ্রীবিতং 
হত: | যন্ধা,.এবং তৃতং ত্বংকথামৃতৎ যেতু ভূবি গৃশস্তি তে তুরিদাঃ পূর্বজন্মস্থ বহু | ধত্তবন্তঃ হবকতিন ইত্যর্থ;। এতহুক্ং ভবতি। যে কেবলং কথ।মৃতং গৃশস্তি তেখপি তাঁবদতি 
ধন্যাঃ কিং পুনঃ যে ত্বাং গশান্তি অতঃ গ্রারথগামহে তয়! দৃশ্যতামিতি ॥ | 

. ভতোধণ্যাং। তবেতি। কথৈবামৃতং অমৃতবধ শ্বতঃ ফলং ফলাস্তরসাধনধ্। তব্রূপস্বঃ 
দর্পরন্তি। ভণ্তান্ তদদিযহতাপধিক্ান্ কিমুত সংসারতাপথিক্লান্ জীবয়তি মৃত্াপর্ধাস্ত ছু 
শাতে। রক্ষতীতিএ পূর্বেষ।ং জীবনরূপঞ্চেতি। কবিভিত্র দ্ধশিবচতুংসনাদিভিরাত্মারাটিমঃ 
ক্মুতানোরীড়িতং। বর্তমানে ্তঃ। তথ| কমসদং সর্ব্ররোচকত্বাদি গ্রভাবময়ন্বাং সান্তরায়- 
মপি কিমুত সংসরহেতু পুপাপাপরূপং হন্তীতি তং এবংতৃতমপি 'শ্রবণমাজেপৈব মঙ্গলং 
তত্তৎসূর্বর্থনাধকং কিমুতাধবিচ।রেশ অগ্ঠএব গ্ীমং মর্কোৎকর্ষমুক্ং। আততং সর্ধবাপক- 
ঞ্চেতি এনিদ্ধ।নূ তাতৈলক্ষণামপুাক্তং। তদীদৃশং কথামৃতং। তুবি যন কুত্রাপি বে গৃণস্তি | 
কখনরূপেণ দদতি তে ভুরিদাঃ সর্কেড্যোৎপি সর্বার্থদাতায়ঃ কিসুত গোকুলে তআপান্মান- 

| বধিরহততালু জীবনমেধ দদতীতি ভাষঃ | যদ্বা, কথৈব মৃতং মৃতিঃ কতথব মারয়চীতার্থঃ। 
কুষ্ঠ তপ্তদীবনং যন্মাৎ। তণ্ডে তৈলাদৌ জলমিবেতি শ্লেষঃ। কবিভিস্তাবকৈরেব কমবাপহূং 

প্রীমন্ত/গবতের দশমন্কদ্ধের ৩১ অধ্যায়ে ৯ শ্লেকে 
_শ্রীকৃঞ্চের প্রতি গোপীবাক্য যথা 

গোপীগণ কহিলেন, 'হে প্রিয় ! তোমার বিরহে' আমাদের মৃতু | 
| ইপন্ত হইছিল, পুণ্যবানেয। তোমার কথামত গান করাইয়া তাহা |. 

1 রা 
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মধ্য 58 পররিচ্ছেদ। ] জীচৈতন্যচরিতা সত । ৫৪৯ 

শ্রবণলঙ্গলং শ্রামদাততং ভুবি গৃণস্তি যে ভূরিদ! জনাঃ ॥ ৮ ॥ 
“ভূরিদাঃ ভুরিদ।১৮ বলি করে আলিঙ্গন । ইহ। নাহি জানে একে! হয় 

কোন জন ॥ পূর্বে সেব! দেখি তারে কৃপ। উপজিল।* অনুসন্ধান বিনে 
কপ! প্রপার্দ করিল ॥৯॥ এই দেখুক চৈতন্যের কূপা মহাবল। তার 

অনুসন্ধান বিন করয়ে সকল ॥ প্রভু কহে কে তুমি করিলে মোর ছিত। 

ঘখ! স্াত্তথেড়িতং তক্লাশকতয়! শ্লাধিতমিতার্থঃ | কিঞ্চ, শ্রবণেনৈব মঙ্গলং মঞ্জুলমিতি, 
ঁয়তে নবঙৃভূয়ত ইত্যর্থঃ। শ্রীমদাততং প্রিয়! সৌন্দ্যাদিনা তৎকতেন মদেন নিজজলা- 
নাদরাদিলক্ষণেন চাততং সর্বতঃ প্রস্থতং । অতো যে গৃণস্তি তে ভূরিদ! এ তে 

ইত্যর্থঃ। এষা পরমার্তক্তিরেন | দো অবখণ্ডনে ॥ ৪ ॥ 

নিবারণ করিয়াছেন, ফলতঃ তোমার কথাস্থত গ্রতণ্ড জনের:জীবনস্বরূপ, 

ব্রহ্মজ্ঞ জনগণও তাহার স্তব করেন, তাহাতে কাম কর্দানিঃন্ত হয়। 

অপর এ অমৃত শ্রবণমাত্রে মঙ্গলপ্রদ এবং শান্তিদায়ক, পৃর্থীতলে যে 
সকল ব্যক্তি বিস্তারিতরূপে তাহা পান করান, এনিশ্চয়ই তাহারা পূর্ব | 
পূর্ব জন্মে বু বছ দাগ করিয়ছিলেন অর্থাৎ তাহার! অতিশয় পুপ্যবান্। 

হে প্রভো ! ধাহার! কেবল তোমার কথামৃত নিরূপণ করেন, তীছ।র। 

যখন ধন্য হইঙ্সেন তখন দর্শনকারিদিগের কথা কি? অতএব প্রার্থন 
করি ব্মামাদিগকে দর্শন দিউন ॥ ৮ ॥ 

মহাপ্রভু” ভূরিদাঃ ভূরিদাঃ” বলিয়! রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন, ইহা 

জলেন নাষে ইনি কোন্ব্যক্তি হয়েন, পুর্বেবে সেব1 দেখি] তাহার 

প্রতি কূপ! উপস্থিত দিসি অনুসন্ধান ব্যতিরেকে কৃপা প্রসাদ করি- 
লেন ॥ ৯ ॥ 

চৈতন্যের এই কপার বল অবলোকন কর, তাঁহার অনুপন্ধ[ন ধ্যতি- 
রেকে সকল করিঘ্া থাকে । মহাপ্রভু কহিলেন, তুমি আমার ছিত 
করিলা, আচম্থিতে আপগিয়। আমাকে কৃষ্খলীলাম্বৃত পান করা ইপ্!ছ ॥১০ 

| ্ ০৭ 
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ারিকবগৃষ্। [ সধ্যব১ট গরিচ্ছোও 

ূ আচখিতেনজাদিবিপিয়ও ক্যধীলাসবত ১৭, রাজ কতহাজ্জামি তোমার 

সের সসফুদাল। ভৃত্য ভৃত্য কর. মোন এই. মোর 'আশ;]৯১.: “তবে 

মঙথা প্রভূ র্তারর এশর্যাদেখাইল। কাই! ন। কহিও ইহ! নিষধ করিল: 
'রাজ। হেন প্রভু না'কৈল প্রকাশ । অন্তরে'নষ জানে গ্রাডুর।ছিনে 

(উদ্ল ৪১২ 1 প্রতাপ ন্রের-তাগ্য; দেখি ভক্তগণ। রাজাকে, প্রশংসে 
বে আনন্দিন মূন ॥১5॥ দণ্ড করি রাজ! বাহিরে চলিলা। যোড়ছাত 

করি'সব ভক্তের বন্দিপ! ১৪॥ মধ্যাহ্ করিল! প্রভু লঞ্চ তক্তগণ | 
'রামীনাথ, ু মাদ, লৈয়া কৈল আগমন ॥ সার্বভৌম. রামানন্দ বাীনাথ 
নিঞা। প্রপাদ পাঁঠ।ইল রাজ | বত করিঞ| ॥ ১৫ ॥. রলগগ্ডিভে!গের 

.*এই!কথাশুনিয়/রজা' কছিলেন, আমি-আপনার- দায়ের অনুপ, 

'আমাকে'ভূত্যের ভৃত্য করুন“এইমত্র-অ।মার জাশা-॥ ১১।॥ 
১ তখন মহাপ্রভু ভাহাকে এশ্বব্য দেখইলেন-এবং. কোন স্থ'নে কহিও 

'ন।এই'বলিয়া নিষেধ করিলেন। ইনি রাজা, মহা প্রভূ এই -জ্ঞান-পরকাশ 

করিলেন না,.অন্তরে সমুদয় জা(নন কিন্ত বাহিরে 'উদাধীন ,হইয় রহি- 

টন ॥ ১২ ॥ 

সে যাহা হউক, ভক্তগণ প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য, দেখিয়। বল 
'লরলে রাকাকে প্রশংস। করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ 

এদন্তয়'র।জ।-দণুবত প্রণামপুর্ববক বাহিরে গমন -করিয়। ফোড়ন 
নত স্জ্গণকে বদনা কলিলেন॥:৯৪॥ 

- তৎপরে মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়! মধ্য।হচ করিতেছিলেন 'এয়ন ময়ে 

(বাণীনাধ প্রসাদ লই! আসিয়। উপস্থিত হইলেন। কাজা, সার্বভৌম, 
[ঝামানন্দ ও বাণীনাথকে নিয়! অমেক,করিয়া-প্রথ।দ পাঠা ইয়া-ছ্িলেন$১৫ 
1. বলত” ভোগের অপর্যাপ্ত -উতদ প্রন! এবং নি্কড়ি-শ্লীযাদ 

রে ২৮ 

৮ সহি 
না নি প্ এ 
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০ রা ]। 
মধ্য.।.১৪ পরিচ্ছেদ |] প্রীচৈতন্যচরিতাস্বত। টা 
মিরর যারা রিরারিকারর রি রা নিটিরিিরাতি টি 

প্রসাদ উত্তম অনন্ত । নিসকড়ি প্রসাদ আইল যার নাহি অন্ত॥ ছেনা- 

পনা পৈড় আঁয্র নারিকেল কাঠাল। নানাবিধ কদলক আর বীজ 

তাল ॥ নারঙ্গ ছোলঙ্ টাব! কমলা বীজপুর। বাদাম ছোহর! দ্রাক্ষ! 

পিগুখর্জদূর ॥ মনোহর! লাড়ু আদি শতেক প্রকার অমৃতগুটিকা আদি 

ক্ষীরস! অপার ॥ অম্বতমণ্ড ছেনার বড়ী আর কপূরিকৃলি।] সরামৃত 

সরভাজ1 আর সরপুলী ॥ হরিবল্পভ ঘেবতি কপূরমালভী। ডালিম! 

মরিছ।লাড়, নবাত অমৃতি ॥ পন্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজ। খগুসার। রিগলড়ী 

কদম] তিলাখাজ।র প্রকার ॥ নারঙ্গ ছোলঙ্গ আত্মবৃক্ষের আকার। ফল 

ফুল পত্র যুক্ত খণ্ডের বিকার ॥ দধিছুগ্ধ দধিতক্র রদাল! শিখরিণী। 

লবণ মুদগাদ্কুর আদা খানি খানি ॥ নেবুকোলি আদি নানা প্রকার 

আচার | পিখিতে না পরি প্রসাদ কতেক প্রকার ॥ -প্রসাদে পুরিত 

হৈল অর্দ উপবন। দেখিয়া সস্ভে!ম ছৈল মহাপ্রভুর যন ॥ এই মত জগ- 

বহুতর আলিয়া উপস্থিত হইল। ছেন!| পানা, পেড় (ডাব) আজ, 
নারিকেল, কীঠাল, নানাবিধ কদলক, ত।লবীজ, নারঙ্গ, ছোলঙগ, টাবা, 
কমল।, নীজপুর, বাদাম, ছেহরা, দ্রাক্ষা ও পিশুখর্জুর এই সকল ফলে, 

তথ। মনোহর, শতপ্রকাঁর লড্ড.ক, আর অস্ৃতগুটিক1 প্রস্ভৃতি অনেক 
গ্রকার ক্ষীরপা, অ্ু হমণ্ডা, ছেনাবড়ী, কপূর্রকৃপি, সরামৃত, সরভ[জা 
সরপুলী, হরিবল্লভ, সেনতি, কপুরমালতী, ডালিম! মরিছালাড়। নবত, 
অযুতি, পদ্মচিনি, চন্দ্রকাস্তি, খাজ।, খণ্ডসার, রিয়ড়ী, কদম! তিলাখাজা, 

খণ্ নির্ট্মিত ফল ফুল পত্তযুক্ত নারঙ্গ, ছোলাগ ও আঅবৃক্ষের আকার 

(ছি সন্দেশ )। তথা দধিছুপ্ধ, দধিতক্র, রসালা, শিখরিণী, আর সলবণ 

মুদেগির অস্ুর ও খণ্ড খণ্ড আদা এবং নেবুফোলি, গ্রভৃতি নান! প্রকার 

আচার। গ্রগাদ যে কত প্রকার তাহা লিখ। যায় না, প্রলাদে অর্ধ উপ- 

$ 

ূ 

পপর টি শি পিপি পিসী 
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নাথ করেন ভোজন। এই হ্থথে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন ॥ ১৬॥ কেয়া- 
পত্রদ্রে(ণি আইল বোঝ পাচ সাত।' একেক জনে দশদ্রোগা দিল 
একেক পাত ॥ কীর্ডনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌররায়। তা! সবাকে 
খাওয়াইতে গ্রভূর মন ধাঁর়॥ ১৭॥ গতি পতি করি ভক্তগণ বসাইল|। 
পরিবেশন করিধারে আপনে লাগিল ॥ ভু না খাইলে কেহ না 
করে ভোজন। স্বরূপগোাঞ্ি তবে কৈলা নিব্দেন॥ আপনে বৈপহ 

| প্রভু ভোজন করিতে। তুমি না খাইলে কেহে। না পরে খাইতে |১৮। 
] তবে মহা গ্র বৈসে নিজগণ লঞ|। ভোজন কর।ইল সবাকে আক 
| পুরিঞা ॥ ভোজন করি বপিলা প্রভূ করি অচমন। প্রসাদ উবরিল ০ ২১৬১১১১৬ 

| বন পূর্ণ হইল, দেখিয়! মহাপ্রভুর মনে অতিশয় সন্তোষ জন্মিল। জগ- 
ম্নাথ। এই প্রকার ভোজন করেন, এই ম্খে মহাপ্রভুর নয়ন পরিতৃপ্ত 
হইল ॥ ১৬॥ 

 তৎ্পরে বোঝা পাচ সাত কেওয়াঁপত্রের দ্রেণি আসিল, একেক 
জনকে দশ দশ দ্রোণা ও এক এক পত্র অর্পিত হইল। গৌরাঙ্গদেব 
কীর্তনাগার পরিশ্রম জানেন, স্তর।ং সেই সকলকে ভোজন করাইতে 
মহা ্রভুর মন ধাবিত হইল ॥ ১৭॥ 
অনন্তর তিনি পড়্্কতি পঙ্ক্তি করিয়া ভক্তগণকে বসাইয়। আপনি 
পরিবেশন করিতে লগিলেন। প্রভু না খাইলে কেহ ভোঙ্সন করি- 
তেছে না, স্বরূপ গোস্বামী নিবেদন করিলেন, প্রভে। ! আপনি ভোজন 
ন| করিলে, কেহ ভোজন করিতে পারে না ॥ ১৮॥ 
তখন মহাপ্রভু নিজগণ লইয়া ভোজন করিতে বসিলেন এবং সক- 
লকে আক পর্ণ করিয়া ড্লোজন করাইলেন। মহাপ্রভু ভোজনাস্তর 
আচমন করিয়া উপবেশন করিলেন, ভোজনাবশেষে যত প্রলাদ অধ- 
শিট রহিল, তাহাতে এক সহ লোকের ভোজন হইতে পারে ॥ ১৯ ট 
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খয় সহত্রেক জন ॥ ১৯॥ প্রভুর আজ্ঞায় গেবিল্দ দীনহীন জনে । | 
ছুঃখিত কাঙগ!ল ,আনি করাইল ভোজনে॥ কালালের ভোজন রঙ্গ]. 
দেখে গৌরহরি। হরিবে।ল বলি তারে উপদেশ করি॥ হরি হরি 

বোলে কাঙাল প্রেমে ভ।লি যায়। এঁছন অন্ভুত লীল! করে গোর- 
রায় ॥ ২০ ॥.ইহা জগন্নথের রথ চলন দময়। গোঁড় সব রথ টানে 
আগে নাচপয় ॥ টানিতে নাপারি গৌড় রথ ছাড়ি দিলা। গান্র;' 
মিত্র লৈঞ1 র।জ। ব্যগ্র হৈয়া আইলা ॥ মহামল্লগণ লঞ। রথ চাল।- 
ইতে | আপনে লাগিপা, রথ না পারে টানিতে ॥২১॥ ব্যগ্র হৈঞ। 
রাজ! আনি মত্ত হস্তিগণ। রথ চালইতে রথে করিল। যোটন ॥ মত্ত- 
হস্তিগণ টানে ধার ঘত বল। এক পাদ না চলে হুইল অচল ॥ ২২। 

পাশা শি িপপিল 

তখন মহাপ্রভুর আজ্ঞা গোবিন্দ দীনহীন ছুংখিত ও কাঙ্গালি | 
ডাকিয়া ত।হ!দিগকে তোজন করাইলেন, কাঙ্গালে ভে।জন করিতেছে 
দেখিয়া! গৌরছরি হরিবোল বলিয্! তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগি- 
লেন। কাঙ্গল সকল হুরিবে।ল হরিবোল বলিয়া! প্রেমে ভীপিয়। যাইতে 
ল(গিল, গৌরহরি এইরূপ অদ্ভুতলীলা করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ 

এখনে জগন্নমথের রথটানিবার সময় উপস্থিত হইল, গৌঁড়মকল 
রথ টানিতেছে কিন্তু রখ অগ্রে যাইতেছে না, তাহাতে গৌড় সকল রথ 

ছাঁড়িয়। দিলল। তখন রাজ! পাত্র মিত্র লইয়া ব্যস্ত সমস্ত হওত আগমন 
করিলেন, মহা মন্গণদ্ব'রা রথ চ।ল। ইলেন, রথ আপনি লাগিয় ছিল, 
কেহ উানিতে পারিল ন। ॥ ২১ ॥ 

_ অনস্তর রাজ! ব্যগ্র হইয়া] মক্ত হস্তিগণ আনয়ন করত রখ চলাই- 
বায় জন্য তাছাদিগফে রথে যোজনা করিলেন। মন্তহস্তিগণ যার..বত 

বল ছিল বলের অনুরূপ টানিতে সারির রখ এক পও চবি মা), রখ 
অচল হুইল.॥ ২২॥ 

[ _______ 
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০০ 

সনি হাক আইলা মিধগণ লঞা! | মন্তহন্তী রথ টানে. দেখে 'দাগা- 
ইঞা। অন্কুশের ঘায়ে হস্তী, করয়ে চিৎকার! রথ নাহি চলে লোকে 
করে হাহাকার ॥ ২৩॥ তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইলণ, নিজগণে 
রখ'কাছি টানিবারে দিল॥ আপনে রথের পাছে ঠেলে সাথা দিগা। ছ্ড় 
ড় করি রথ চলিল! ধাইয়।.॥ ভক্তগণ কছিতে হাত দিয়া মাত্র যায়। 
আপনে চলয়ে রথ টানিতে না পায় ॥ ২৪ ॥ মহাণন্ে লোক করে জয় 

জয় ধ্বনি। জয় জগম[থ বহি আর নাহ শুনি ॥ নিমিষেকে রথ গেল। 
গুপ্ডিচার বার । চৈত্তন্যপ্রতাপ দেখি লেক চমৎকার. :জয় গৌর 
জয় শ্রীকষঃচৈতন্য | খই মত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য'॥ ২৫। 

মহাপ্রভু অবণমাত্র নিজগণ সঙ্গে করত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, 
মহতী রথ, উ/নিতেছে দাগম।ন হইয়া দেখিতে লাগিলেন | অঙ্কুশের 
তঘ।তে সতী চিংক।র করিতেছে, রথ চলেনা, লোক মকল হা হ! 

[কার করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ 
|. তখন মহাপ্রভু হস্তিগণ দূর করিয়া নিজ গণকে রথ টানিতে আজ! 
করিলেন এবং আপনি রথের পশ্চাতে মস্তক দিয়। ঠেলিতে লাগিলেন । 

: তাহ!তে রথ দ্হ়্, হড়” শব্দ করিয়া দ্রুত গতি চলিতে লগিল। ভক্ত- 
ৃ গ্রণ'কেবল কাঁছিতে (স্থুলরঙ্জ,তে ) হস্তমাত্র দিয়! চলিলেন। রথ আপনি 
1 চলিল, কেহ নিতে পাইতেছে ন| ॥ ২৪ ॥ 

মহানন্দে লোক সকল জয় জয় ধ্বনি করিতে লগিল, সু অগ- 
-শ্লীথ” এই শব্দ ব্যতিরেকে আর কিছুই..শে।ন। যাইতেছে ন।। এক. 
1 মিমেষ মধ্যে রথ. গিয়া গুপ্িচাদ্বারে উপাস্থত্ত হুইল, ঠেতন্যের, প্রতাগ 
'দগিয়! লোক কল চমতত হইল এবং:গ্জয় থৌরচন্্, জয় প্ীকৃফ- 
চেতনা,” এই মত কোঁলাহল, করত লোকে ধন্য ধন্য ০০০৮০৪%৪ 

স্পেস ৩ শশা পপ পাপ পপ উি্বিউি ই 

রী রি 

ব্রি 
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দেখিঘ। প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র,সঙ্গে। প্রতুর মহিমা দেখি প্রেমে-ফুলে 

অঙ্গে ॥ পাুবিজয়্ তবে কৈণ সেবকগণে। জগন।খ বসিল অ।সি নিজ- 

সিংহাসনে ॥- ম্ৃতৃদ্র। বদ্দেব মিংহ।পনেতে আইল! । জগন।থের স্নান | 

ভোগ হইতে লাগিল। ॥২৬। অঙ্গণে ত মহ।প্রভূ লঞ্। ভক্তগণ | আনন্দে | 

আরস্তিল, প্রভু নর্তনকীর্তন ॥ আনন্দেতে মহ।এভুর- প্রেম উথপিল। দেখি | 

সুবলোক গ্লেমলমুদ্রে ভালিল ॥২৭॥ নৃত্যকপি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল 

আইটোউ। আসি প্রভূ বিশ্রাম করিল ॥ অট্দত।দি ভক্তগণু নিমন্ত্রণ 

কৈল। . মুখ্য মুখ্য নব দিন নব জনে পাইল ॥ আর. তকুগণ চতুর ন্য 

যত দ্িন। এক এক দিন করি পড়িল বন ॥ চ।পিম।সের দিন মুখ্য ভক্ত | 

বটি নিল। আর ভক্তগণ অবসর ন| পইল ॥ এক দিন নিমন্ত্রণ করে 
পপ পাপী 

রাজ! প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র মঙ্গে হাপ্রস্থু মছিম। দেখিয়া প্রেমে 

পুপকিতাঙ্গ হইলেন । তত পারে দেনকগন পাগুবিজয় করিয়। অর্থাং ইট|- 

ইয়া লইয়। গেলে জগম্নাথদেব নিজ-পিংহাপনে গি গিয়। উপবেশন করিলেন, 

স্বভদর। ও বলদেনও নিজ মিং 6 উপবিন্ট সি জগলাথের জনও 

ভোগ হইতে লাগিল ॥২৬॥ 

_. অঙ্গণে মহা প্র তক্তগণ লই! আনন্দে নৃত্য ও কীর্তন আরস্ত করি- 

লেন। আঁনন্দে মহ প্রভুর প্রেম উচ্ছলিত দেখিয়া লোক: সফল প্রেম-। ূ 

সমুদ্রে ভাসিতে ল।গিল'॥ ২৭॥ / | 

মহা প্রভু নৃত্য করিগ। সন্ধ্য/কালে আরতি দেখিলেন তৎপরে শাই- 

টেটা আগিয় বিশ্রাম করিলেন.। : অদ্বৈতাঁদি তক্তগণ, মহ প্রকে নিম-. 

স্্রণ করিলেন; ঘুখ্য মুখ্য নয় জন নয় দিন পাইলেন, , ক্ষার তক্তগণ চ1তু- 

মস্যে যত দিন হয় তীছাদিগের এক একদিন বণ্টনে পড়িল। মুখ্য 

ভক্তগণ চারিম।সের দিন বণ্টন করিয়।:লইঞ্জেন, আর ভর্জগণ-নিমন্ত্রণের 

স্বরসর পইলেন না। দুই তিন.জম-মিলিয়। এক এক দিল নিমস্ত্রণ করি- 

০ পান রর” পপ 
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ছুই তিন মেলি। ঞইমত মৃহাপ্রত্ুর নিমন্ত্রণ কেপি ॥ ২৮॥ প্রাতঃকাঁলে 
স্বান করি দেখি জগমাথ। সঙ্ীর্ভন নৃত্য করে. ভত্তগণ সত ॥. কত 
অনৈত গ1চে-কভু নিত্যান্প। কড়ু হরিদাদ নাচে কু অচ্যুতানন্দ ॥ 
কড়ু বত্রেশ্বর কভু অর ভক্তগণে। দ্িদন্ধ্য! কীর্তন করে গুগ্িচা প্রাঙ্গণে 
॥২৯॥ বৃন্দাবন আইলা কৃ্ণ এই প্রভুর জ্ঞান। কৃষ্ণের বিরহ-সুু্তি 
ছেল অবলান॥ রাধাসঙ্গে কৃষ্ণলীল! এই হৈল জানে । এই. রপে মন 
গুভু হইল! আপনে ॥-৩* ॥ নানে।দ্য।নে তক্তসঙ্গে বৃন্দাবনলীলা । ইন্দ্র 
ছ্যুন্মলরোবরে করে জলখেল। ॥ ''অ।পমে সকল ভক্তে দিনে জল দিয় । 
সব ভক্তগণ দিখ্চে চৌদিগে বেটি ॥ ৩১॥ কভু এক মণ্ডল কত 
লিট রিয়া হিরা রাহা 
লেন, এইরূপে মহ!প্রতুর নিমন্ত্রণকেলি হইতে ল।গিল ॥ ২৮॥ 

. মেযাহ! হউক মহাপ্রস্ প্রাতঃক।লে স্নানপূর্্বক জগন্নাথে দর্শন 
ক্রিয়া তক্তগণ সঙ্গে সন্কীর্ভন করেন। কখন অদ্বৈত, কখন ব! নিত্যা- 
নন্দ, কখন. হরিদাদ, কখন অচ্যুতানন্দ, কখন বক্রেশ্বর এবং কখন অন্যা- 
তক্তগণের সহিত গুপ্ডিচ। প্রাঙ্গণে ছুই দগ্ধ কীর্তন করেন ॥ ২৯ ॥ 
. তত্কালীন মহাপ্রভুর এই বোধ হুইল যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃম্দাবনে আগ- 

মূন করিয়াছেন, সুতরাং ত।হ!র ভ্রীকৃষেের বিরহ তির অবপান হইল, | 
[ শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীল! এইজ্ঞান হওয়ায়, ফ্হাথ স্বয়ং এই 
রসে মগ্ন হইলেন 1:৩০ ॥ | 
1" আনাক্উদ্যনে ভক্তগণের সঙ্গে: মান, লীলা করিয়া ইন্দ্রছুা্দ- 
লরোবর্তর ঠামন করত: জঙলব্রীড়। করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু .নিজে 
সমস্ত ভক্ত. জমকে-জল দিয়াংসেচন এবং ভভাগণ৪ চিক রি কিয় 
জল পেচন।করিতে ল।গিলেন॥ ৩১॥ 

| কখন'এক' মগ্ুল ও-কখন অনেক মণ্ডল জী মরলে করতলে 
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টিকার রাটারারিটিরি রানা রত তের 

অনেক মণ্ডল । জলমগ্ডক বাদ্য বাঁজায় সবে করতল॥ ছুই ছুই জন মেলি | 

করে জলরণ। কেহ হারে জিনে প্রভূ করে দরশন ॥৩২1 অধ্বৈত নিত্য।- 

নন্দ করে জল ফেলাফেলি। আচাধ্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি ॥ 

বিদ্যানিধির জলযুদ্ধ স্বরূপের সনে । গুপ্ুদত্ত জলযুদ্ধ করেছডুইজনে॥ 

ঞ্রীব'স সহিতে জল খেলে গদ।ধর। রাঘবপণ্ডিত সনে খেলে বকেশ্বর ॥ 

নর্বভেম সহ খেলে রাযানন্দরাঁয় । গাস্তীর্য্য গেল ছু'হার হৈল শিশু- 

প্রান্ত ॥ ৩৩ ॥ মহা প্রভূ তাছা ছু'হার চাঞ্চল্য দেখিয়া। গোপীনাখাচার্ধ্য 

কিছু কহেন হাসিঞা ॥ পণ্ডিত গন্তীর ছু'হে প্রামাণিকজন। বাল্যচাঞ্চল্য |. 

করে করহ বর্জন ॥৩৪॥ গোপীনাথ কহে তোমার কৃপা মহালিম্ধু। উচ- 

জলমণ্ডুক বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিলেন, ছুই জনে একত্র মিলিত 

হইয়া জলযুদ্ধ করিতেছেন, কেহ পরাজিত কেহ বা জয়ী হইতেছেন, 

মহপ্রভৃ দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ 

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ পরস্পর জল নিক্ষেপ ফরিতেছিলেন, আচার্ধ্য 

পর।জিত হইয়া! পশ্চ।ৎ গলি দিতে লাগিলেন। ন্বরূপের সঙ্গে বিদ্যা- 

নিধি জলযুদ্ধ করিতেছেন, গুপ্ত ও দত দুই জনের জলযুদ্ধ হইতে লাগিল 

প্রীব!সলঙ্গে গদাধর জল খেল। করিতে লাগিলেন, রাঘবপণ্ডিতের সঙ্গে 

বত্রেশ্বর জল ক্রীড়া করিতেছেন তথা সার্বভৌমের সঙ্গে রমানন্দন্তীয় 

খেলিতে ল।গিলেন, ছুই জনের গাস্তীরধ্য গেল, উভয়ে শিশু প্রায় হই- 

লেন ॥ ৩৩॥ | 

মহাগ্রভু এ দুইয়ের চাঁপল্য দেখিয়া হাস্যপূর্ববক সকার 

কিঞিৎ কহিলেন, গোপীনাথ ! এই ছুই জন প্রামাণিক পণ্ডিত ও গন্তীর 

স্বভাব ই্ার! বাল্যকালোচিত চাঞ্চল্য কন্িতেছেন, ইহাদিগকে নিবারণ 

কর।॥ ৩৪) 

চি 
সপ শস ০ টিন উজ বিটি সিটির পু 
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কীভিরযাারতা লিঙ্ত; কর যরে তা, এক- বিদ্দ ॥ মেক মন্দরপর্দিত, 'জুৰায় যথা. ভথ।।, এই 
ছুই গণুশৈর্ল প্রি'র কা কথ।।. শুকতর্ক খপি খ।ইত্বে জন্ম গেল.য]র। 
তারে লীলাম়ত, পিয়াও এ কুপ। তোমার | ৩৫-: হ।সি মহাপ্রভু তবে 
অদ্বৈত নিল জলের উপরে তরে শেষ শব্যা $কল ॥ আপনে 
তাহাল্প উপর করিল শঘুন। শেষশায়ি-লীল! প্রভু কৈল প্রকটন ॥ ভ্রীম- 
দ্বৈত নিজশক্তি প্রকট করিয়!। মহাঞ্তু লুঞ্া বুলে জলেত ভাঁদিএ। । 
৩৬ ॥ এইমত জলজীড়। কি কতক্ষণ । আইটোটা আইলা প্রচ লঞা 
ভক্তগণ ॥. পুরী ভারতী আদি মুখ্য ভক্তগণ। আচারের নিমন্ত্রণ 
করিল ভোজন বাণীনাথ অ।র যত গ্রসাদ আনিল। মহাঁগভূর গণে 

পাটা ০ ই 59৯ ৯০৯ মি 

[| তখন গোশীনাথ কহিলেন; আপন[র| কৃপ। মহ।গমুদ্রেম্বরূপ, তাহার 
[ যখন এক শিন্দু উচ্ছলিত করান, তখন মেই বিন্দু সথমেরু ও. মন্দর পর্বব- 
তকে অনায়াসে ডুবাইয়া দেয়, ইহার! ছুই জন গণ্ডশৈল অর্থাৎ ক্ষুদ্র 
পর্ব বিশেষ, ইঠই!দিগ্ের কথা কি? শুষ্ক তর্করূপ খলি (তৈলশম্যের 
কমার অংশ) খাইতে খ।ইতে ধাঁহার জন্ম গেল, তাহাকে প্রেমামৃত 
পান করাইতেছেন, ইহা আপনার কৃপা বলিতে হইবে ॥ ৩৫ ॥ 
7 তখন মহাপ্রভু হ।স্যপূর্ধবক অদ্বৈতকে আনয়ন করিয়া জলের উপরে 
তাহাকে শেষশয্য! করিলেন এবং নিজে তীছার উপর শয়ন করত. শেষ- 
শয়িলীলা প্রকাশ করিলেন, এ সময়ে শ্রীমদ্বৈত নিজশক্তি গ্রকটন- 
পূর্বক মহাপ্রভুকে লইয়। জলে ভ।পদিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ ৰ 
২ মহাপ্রভু এইমত কতকক্ষণ জলক্রীড়। করিয়!, ভক্তগণ সঙ্গে আই- 
টোটায় (উদ্যানে) আগমন করিলেন। পুরী ও ভারতীগ্রভৃতি ষত 
যত মুখ ভক্ত তাহারা, সকল” আচার্ষোর নিমন্ত্রণে ভোজন করিলেন। 
আর যত প্রসাদ আবশ্যক হুইল বাণীনাখ তাহা লইয়া আসিলেন, 

নি 8 
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মধ্য । ১৪ পুরিচ্ছেদ |] ভ্রীচেতন্যচরিতাষৃত। ৫৫৯ 

স প্রদাম খাইল॥ অপরাহ্ছে আসি কৈল দর্শন নর্তন। লিশাতে 
উদ্যানে আমি করিল শয়ন ॥ ৩৭ ॥ অর দিন আসি কৈল ঈশ্বর দর্শন। 

প্রাঙ্গণে নৃত্য গীত করিলা কত ক্ষণ॥ ভকগণগঙ্গে প্রভু উদ্যানে 

অপিয়।| বৃন্দাবন গিহ!র করে ভক্তগণ লঞ| ॥ ৩৮ ॥ বৃক্ষবল্ী গফুলিত 

প্রভুর দর্শনে | ভূঙ্গ পিক গায় বহে শীহলপবনে ॥ প্রতি বৃক্ষতলে প্রভু 

করেন নর্ভন। বাসুদেল দত্ত মাজ্র করেন গায়ন ॥ এক এক রৃক্ষতলে 

এক এক গায় ॥ পরম আবেশে একা নাচে গৌররায় |৩৯। তবে বক্রে- 
শ্বরে প্রভু কহিল নাচিতে। বক্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিলা গাইতে ॥ প্রভু- 
সঙ্গে স্বরূপ!দি কীর্ভনীম়! গ।য় । দিগবিদিক্ নাছি জ্ঞ।ন প্রেমের বন্য।য় ॥ 

৪০ ॥ এইমভ কদ্দণ করি বনলীপা। নরেক্র-মরোবরে গেলা করিতে 
০.4. সপ পাস ০ শিট লা 

মহ প্রভুর গণ সেই সকল প্রসাদ ভোজন করিলেন এবং তাহার! অপ- 

রহঃ আ।পিরা দর্শন ও নর্ভণ করত রাত্রে উদ্যানে গিয়। শয়ন কনি- 
লেশ ॥ ৩৭ ॥ 

অপর অন্য এক দিন জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রীমন্দিক্জের প্রাঙ্গণে 

কতকক্ষণ নৃত্য পীঠ করিপেন, তৎপরে মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে উদ্য।নে 
আমিষ! ভক্তগণের মহত বৃন্দাবনবিহ।র করিতে ল।গিলেন ॥ ৩৮ ॥ 

মহ! প্রভুর দর্শনে বৃক্ষ ও লতা সকল গ্রফুল্লত হুইল, ভ্রগর ও 
কে!কিলগণ গন করিতে আরম্ভ করিপ এবং শলীতলপবন প্রবাছিত 

হইতে লাগিল। মহাপ্রভু প্রতি রক্ষতলে নৃত্য এবং বাহদেবদত মাত্র 
গান করেন। এইদূপে এক এক বুক্ষতলে এক এক জন গান করেন 

এবং একমাত্র মহাপ্রভু প্রেমবেশে নৃত্য করেন ॥ ৩৯ ॥ | 

: তৎপরে মহাপ্রভু বক্রেশ্বরকে নৃত্য কুরিতে আজ্ঞ। দিলে বজ্েশ্বর 
নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং মহাপ্রভু গান করিতে লাগিলেন মহাপ্রভুর 

৷ রঙ্গে স্বরূরূপ।দি কীর্তনীয়] গান করিতেছেন, তাহাতে এন্সপ প্রেমবন্য! 
15 
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৫৬০ শ্রীচৈতন্বচরিতায্বত । [মধ্য | ১৪ পরিচ্ছেদ । 

জলখেলা ॥ জলক্রীড়া করি পুন আইল! উদ্যানে। ভোজনলীলা কৈল 
তবে লঞ ভক্তগণে ॥8১।॥ (ক) নব দিন গুগিচাতে রহে জগন্নাথ। মহা- 

প্রভু এছে লীলা করে ভক্তাথ ॥ জগনাখবল্পভ নাম বড় পুষ্পারাম। নব 
দিন করে গ্রভূ তথাই শিশ্রাম ॥৪২॥ হোরাপঞ্চমীর দিন আইল জ।নিয়]। 
কাশীমিশ্রে কহে রাজা সযত্র করিঞ। ॥ কালি হোরপঞ্চমী প্রীলক্ষমীর 
বিজয়। এছে উৎ্পব কর যৈছে কভু নাহি হয় ॥ মহোৎসব কর তৈছে 
বিশেষ সম্ভার । দেখি মহাপ্রভুর মৈছে হয় চগণকার॥ ঠ।কুরের ভাগারে 
আর আমার ভাগুরে। চিত্রবন্ত্র আর ছত্র কিস্ষিণী চামরে ॥ ধ্বজপতাক। 

পপ 

উপস্থিত হইল, যে তাহাতে দিথিদিক্ জ্ঞানশুন্য হইয়া ॥ ৪০ | 
মহাপ্রভূ এইরূপ কতক্ষণ বনলীপা করিয়া! নরেন্দ্রপরোবরে জল- 

জ্রীড়। করিতে গমন করিলেন, কিয়ংক্ষণ জলক্রীড়। করিয়! পুনর্ববার 
উদ্য।নে আগমনপূর্ধবক ভক্তগণ লইয়া ভোজনলীল! করিলেন ॥ ৪১ ॥ 

জগন্ন।থদেব নয় দিবস গুিচাতে অবস্থিতি করেন, মহাপ্রড়ু নয় 

দিবল ভক্তনঙ্গে এরূপ লীল! করিয়া জগন্নাথবল্লভ নামক প্রধান শো? 
দ্যানে গিয়। নয় দিবস বিশ্রষম করিলেন ॥ ৪২ ॥ 

অনম্তর হোরাপঞ্চমীর দিন উপস্থিত জানিয়া কাশীমিশ্র সযত্বে 
রাঁজ।কে নিবেদন করিলেন, মহারাজ ! কল্য হোর।পঞ্চমী নামে লক্ষ্মীর 
বিজয়োতসব হইবে, মেইরূপ উংলব করুন, যাহ! কখন হয় নাই। 
রাঁঞজ। কিলেন, সেইরূপ বিশেষ সম্ভার করিয়। মহোৎসব করুন, যদ্দ- 

শনে (উপকরণ দেখিয়া) মহাপ্রভুর চমতকার বোঁধ হয়| জগক্পথ- 

দেবের ভাগুারে এবং আমার ভাগুরে যত বিচিত্র বস্ত্র, আর ছত্রে) 

(ক) দ্বিতীয়া হইতে দশমী এই ৯ দিন রথযাত্রা । এজন/ ঠিক নবম দিলে (তিথিতে ) 
পুনর্ধাতা হয়। “বাতা নবদিনান্মিক1”। এই শান্্রীয় বাকা 

. পিরিতি রিটন 



মধ্য । ১৪ পরিচ্ছেদ |] আ্ীচৈতন্যচরিতাস্থত | ৫৬১ এপস 

ঘণ্ট। দর্পণ করছ মণ্ডন। মানাবাদ্য নৃত্য দেল! করছ মাজন ॥ দ্বিগুণ 
করিয়। কর সব উপহার । রথযাত্রা ছৈতে যেন হয় চমতকার ॥ সেই ত 
করিহ প্রভু লঞ্। নিজগণ | স্বচ্ছন্দে আমিয়া ধৈছে করেন দর্শন ॥ ৪৩॥ 

প্রাতঃক।লে মহাগ্রভূ নিজগণ লঞ্|। জগন্নাথ দশন কৈল স্ুন্দরাচল 
যাঞ্| ॥ নীল।চল আইল। পুনঃ ভক্তগণ সঙ্গে । দেখিতে উৎকণ্ঠ! হোরা- 
পঞ্চমীর রঙ্গে ॥ 8৪ ॥ ক।শীমিশ্র প্রতৃকে বহু আদর করিয়!। গণসহু | 

ভ।ল স্থ(মে বসাইল লঞ| ॥ রসবিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হৈল। ঈষৎ | 

হ।সিয়া তবে ম্বূপে পুছিল ॥8৫॥ যদ্যপি জগন্ন।থ করে দ্বারকাবিহ।র। ূ 

সহজ প্রকট করে পরম উদার ॥ গ৩থ।পি বংসর মধ্যে হয় একবার 

বৃন্দাবন দেখিবারে উৎক%1 অপার ॥ বৃন্দাবন সম এই উপবধনগণ। 

শী শীশীশাী শশী শো ীশীশীসীশ্ীীপি শী 
শা শিপ িপীপ্িপিসীশি স্পা শিসপীশ্পি শী টিপা শপ শিশীশিশাশীপীশী শীলা 

| কিন্িণী, চামর, ধ্বজ্গ, পতাকা, ঘণ্টা, দর্পণ এবং ভূষণ তথ। নাঁন।বিধ 

র বাদ্য ও দোল সভ্ভিত করুন, এবার দ্বিগুণ করিয়। সমুদায় উপহার 

ৃ করিবেন, রথযাত্রা হইতে যেন চমতকার হয়। অপর সেইরূপ করিষেম, 
ৰ যাহাতে মহাপ্রভু নিজগণসঙ্গে স্বচ্ছন্দে আসিয় দর্শন করেন ॥ ৪৩॥ 

ৰ অনন্তর মহাপ্রভূ প্র।তঃকালে নিজগণ সঙ্গে লইয়া হুন্দরাচলে | 
| গিয়া জগন্নাথ দর্শন করিলেন। তৎপরে মহা প্রভূ পুনর্ববার তকতগণ সঙ্গে 
হোরাপঞ্চমী দেখিতে উৎকণ্িত হইলেন ॥ 8৪ ॥ 

তখন কাশীমিশ্র গ্রড়ৃকে ব্ছু আদর করিয়! ভাল স্থানে উপধেশন 

করাইলেন। মহাগ্রভুৰ রপবিশেষ শুনিতে ইচ্ছ। হওয়ায় ঈষং হাস্য 

করত স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেম ॥ ৪৫ 1 
যদিচ জগন্নাথ দ্বারকাঁবিহার এবং মহজ্ে পরম উদ্বারত1 প্রকটন 

করেন, তথাপি বশনর মধ্যে তাহার বৃন্দাবন দর্শন করিতে অতিশয় 

উৎক্। বৃদ্ধি হয়, এই সকল উপবন বৃন্দাবন তুল্য, ইহ দেখিবাস্ 

2 __ 8 
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তাহা দেখিধারে উৎ্কঠিত হয় মন॥ বাহির হইতে করে রথযাত্রা 
ছল। হ্ুন্দর।চল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল ॥ ন/না-পুষ্পোদ্যানে তাহ! 

টখলে রাত্রি দিনে। লক্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে ॥ ৪৬ ॥ স্বরূগ 
কহে গুন প্রভু কারণ ইহার। বৃন্দাবন ব্রীড়ায় লক্ষমীর নাছি অধিকার ॥ 

বুন্নাবনক্রীড়।র মহায় গোপীগণ। গেপীবনে আন্য কৃষ্ের হপিতে 

মারে মন॥ ৪৭॥ প্রত কহে যাত্র। ছলে কষ্ের গমন। শুভ! আর 
বলদেব মঙ্গে ছুই জন ॥ গেপীসঙ্গে শীল। যত করে উপবশে। শিগুঢ 

কৃষ্ণের ভব কেহ নাহি জানে ॥ শতএব গ্রাকট কৃষ্র নাহি কিছু দোষ। 
তবে কেন লক্ষবীদেবী করে এত রো ॥ ৪০ ॥ 

স্বরূপ কহে প্রেমবঠীর এইত লঙ্াল। কান্তের উপ।দ্যলেশে হয 
স্পা পিপিপি শি শশা পাশা ২ শপ্পির ৮  শিশীশীশী 

নিমিত্ত মন উৎকণ্িত হয়। জগস্সাথদেণ বারির হবার নিমন্ত রথযাজ। 

ইল করিয়। নীপ।চল ত্যাগ করত ন্বন্দরাচলে (গুপিচামন্দিরে) গমন 

| করেন, তথায় নানা-পুপ্পোদ্যানে ক্লীড়। করেন, লক্ষবীদেবীকে যে সঙ্গে. 

লয়েন ন।) ইহার কারণ কি? ॥৪৬॥ 

| তখন শ্বরূপ কহিলেন, গ্রভো ! ইহার কারণ বলি শ্রবণ করুন]! 

| বন্দাধনজীড়ায় লঙ্গমীর অধিকার না, গোপীগণ বৃদ্দাননরীড়ার সছ।য় ৃ 

। হয়েন। শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করিতে গেপীগণ ভিন অন কাহারও শক্তি 
ূ মাই, 6৭ ॥ ৰ 
| গ্রন্থ কহিলেন, যাত্রা ছলে স্ৃতদ্র। ও বলদেনকে মঙ্গে লইয়া শ্রীক্- 

| | ফের গমন হয়, তিনি উপবনে গোপীনঙ্গে যত লীলা করেন, কৃষের 

| নিখুট ভাব, তাহা কেছ জা।নণিতে পারে না!) অতএব প্রকটলীলায় প্রীকৃ- 

ফের €কান দেষ নাই, তবে রেন লক্ষমীদেধী এত ক্রোধ গ্রকাশ 

| ষরেন 1 । ৪৮ ॥. 
1 স্বরূপ কহিলেন, ৫গ্রমবতীর এইরূপ স্বভাঁব যে, কান্ত কিঞিৎ 

চ ০ 
. আত ও পপ, পপি 



এপাশ 

এ 

ু | গে): 
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মধ্য। ১৪ পরিচ্ছেদ । ] জ্ীচেতন্যচরি'তাযুত । ৫৬৩ 

রিনি রিটা টির 

ক্রোধত।ব ॥ ৪১ ॥ হেনকালে খচিত যাহে বিবিধ রতন। হ্বর্ণের 

শেদোলাতে করি শারোহণ॥ ছত্র চামর ধ্বজ পশ্ডাকা তোঃণ। 

নানাবাদ্য আগে নাচে দেবদাপীগণ ॥ তাম্বলসম্পুট ঝাগি ব্যজন 

চমর। সাণেযায় দাসী শত দিবা ভূমান্র ॥ আলোৌকিক এরর 

সঙ্গে বু পরিবার । ক্রুদ্ধ হৈঞ। লক্ষণীদেবী আইল। সিংহদ্বার ॥ ৫০ ॥ 

স্ীজগন্নাথের যত মুখ্য ভূন্যগণ | লঙ্গমীদাশীগণ তারে করেন বন্ধন ॥ 

বান্ধিয়া অনিয়। পাড়ে লন্দবীর চরাণ | চোরে যেন দ%$ করি লয় নানা- 

ধনে ॥ আচণতন রথ তীর করেন কাড়ন। নান।মত গলি দেন ভঙ্ের 

বচন 1 ৫১ ॥ নিকিসিত দ|চীগণের পাগলা দেখিঞ্। হাগিতে 
₹৮224:5.4 শি পপ ০ পপ ৮৮০ ৫ ০ ০55 পাশ ২ শিট তিশা ত , ৮ টি শী শি 

_ পেপে পাশাপাশি 

এ 

০ স্পা পেপাল ৮ ৮ ৯ পতি সস 

মিনি রাঃ তাহার ক্েপভাব হয় | ৪৯ ॥ 

সরপের সহিত মঙ্ঠাগ্রভব এইজূপ কাখোপকণন জষ্টন্তোছে,। এমন 

গময়ে বিবিধ রত্রগচিত ্রপর্ণের চোদোলাতে আরোহণ পূর্দক লক্ষী- 

দেবী যাত্র! করিলেন, উহার অগে চন, চ।সর, ধবজ, পতাকা, তোরণ, 

নানাবিধ বাদ্য এবং দেসসাসীগণ নৃহ্তা করিনা যাইকেছে। তাপয 

তাগ্বলপম্পুট (পানবাট।) ঝানি ( জলপাত্রপিশেষ) বাজন ( তালের 

| পাখা, ), চামর, তথ। দিবা বেশভূসান্বত শত শত দামী সঙ্গে চলিতে 

লাগিল । অলৌকিক এশর্ধয ও বু পরিবার সঙ্গে লইয়া ক্োধতরে 

লদ্্মীদেবী সিংহদ্বারে আপিয়া উপশ্থিক্ ভইলেন ॥ ৫০ ॥ 

জ্রীজগম্'থদেবের ঘত মুখ্য ভূত্যগণ ছিলেন, লক্ষ্মীর দ[সীগণ ত1£1- 

দিগকে বন্ধন করিলেন, চোরকে মেমন দু করিয়। নানা ধন হণ করে, 

তজপ ভীহ।দিগকে বাদ্িয়। আনিয়া লক্ষপীর চরণে নিক্ষেগ করিলেন, 

জগন্ন।খথদেবের অচেতন থকে তাঁড়না করিয়!, ভণ্ডের বাকের ন্যায় 

নন! মতে গ।লি দিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ 

মহাপ্রভু মহ!লক্ষমীর দাসীগণের গ্রগল্ভতা দেখিয়া নিভগণ সঙ্গে 
হৈ 

8টি উঠি টি 

পপ ০ পিসী শা পপিষপ শি 



৫৬৪ শ্রীচৈতন্যচরিতান্বৃত $ [মধ্য । ১৪ পরিচ্ছেদ। 

লাগিল! প্রভু নিজগণ লঞা ॥ ৫২ ॥ দামোদর কহে এঁছে মানের প্রকার 
ত্রিজগতে কাহ! নাহি দেখি শুনি আর॥ মানিনী নিরুৎসাহে ছাঁড়ে 
বিভূষণ। ভূমি বলি নখে লিখে মলিনবসন ॥ পূর্ব্বে সতাভামার গুনি 
এই বিধ মান। ব্রজে গোপীগণের মান রসের বিধান ॥ ঞ্িহো। নিজ 
দর্ধবসম্পন্তি গ্রকট করিয়!। প্রিয়ের উপরে যায় সৈন্য সাঁজাইয়া ॥ ৫৩ ॥ 

| শ্রডু কহে কহ ব্রজ মানেন প্রকার । স্বরূপ কহে গে।পীমাঁন নদী শত- 
ধর ॥ নায়িকার শ্ভ।ব প্রেমবৃন্তি বন্ভেদ। মেই ভেদে নানাগ্রকার 
মানের উদ্ভেপ ॥ সম্যক গে'পীর মান না যায় কথন। এক ছুই ভেদে 
করি দিগ্দরশন ॥ ৫৪ ॥ মানে কেহ হয় ধীরা কেহ ত অধীরা। এই 

পপি 
আরা ৫৯৯০৯৮৮ সপ ি ও পপাা পা জা পা খোজ ও ১৯ পিল পপ পাপ পা পিসি ১৮৮ পা ি্ািশিশিটীীতিসি টি _ শা শপ পিন আপি? পিট শিশপীিতকি শীত শি ৮ পপি 

হ।স্য করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ 

তখন দামোদর কছিলেন, ঈদৃশ মানের প্রকার ্রিতুধনে কোন 

স্থানে দেখি নাই বা শুনি নাই। মানিনী নিরুৎসাহে ভূষণ তাাগ করিয়া 
মলিনবসনে ভূমিতে উপবেশনপূর্ব্বক নখদ্বার] ভূমিলেখন করে। পুর্বে 
সভ্যভ।মার এই প্রকার মান গুনিয়।ছিলাম। ব্রঙ্গোপীদ্দিগের যে মান, 

তাহ! রসের আধার স্বরূপ হয়, এই লক্ষী সর্ববসম্পন্তিপ্রকটনপূর্বক 

প্রিগন্গের প্রতি সৈন্য শজ্জি করিয়! গমন করিতেছেন ॥ ৫৩ ॥ 
মহাপ্রভু কহিলেন, বৃন্দাবনের মানের প্রকার বল। স্বরূপ কহি- 

লেন, গোপীদিগের মান শতধার নদীরন্বরূপ, ন।য়িকার স্বতাবরূপ 

প্রেলর্ত্তির ছেদ হয়, মেই ভেদে নানাপ্রকার মানের উদ্তেদ হইয়! 
থাকে । গোপীদিগের মান সমগ্ররূণে বলিবার সাধ্য নাই, দিগদর্শন 

নিগি একটী ছুইটীমাত্র ভেদ করিতেছি ॥ ৫৪ ॥ 
মানে কেহ ঘীরা, %* কেহ অধীরা এবং কেহ ধীরাধীর হই 

শপ 47 ৮০৯ পপ পাশ পাটি 

* অথ ধীর ॥ 



মধ্য। ১৪. পরিচ্ছেদ | ] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ৫৬৫ 

তিন ভেদে কেহ হয় ধীরাধীর! ॥৫৫1 ধীর! কান্ত দুরে দেখি করে প্রত্যু- 

থান। নিকট অ।পিতে করে আসন প্রদ!ন॥ হৃদি কোপমুখে কে 

মধুর বচন। প্রিগ্ব আলিগিতে তারে করে অলিঙগন ॥ সরল ব্যবহারে 

করে মানের পোষণ। কিবা সোল্ুষ্ করে প্রিয়নিরলন ॥ অধীর! নিষ্ঠর 

থাকে, মানে তিন প্রকার ভেদ হয় ॥ ৫৫॥ 

ইহাদের লক্ষণ যথ। ॥ 

ধীরা নায়িকা! কান্তকে দুরে দেখিয়া প্রত্যুর্থ'ন করেন, কান্ত নিকটে 
অ।সিলে তাহাকে বসিতে আসন দেন, হৃদয়ে কোপ ও যুখে মধুর বাক্য 
প্রয়োগ, প্রিয় আলিঙ্গন করিতে উপস্থিত হইলে, প্রিয়কে আলিঙ্গন 
করেন, মানের পোষণ নিখিন্ত মরল ব্যবহার কিন্ব। % সোল্লু*ঠবাক্যে 

* উজ্জ্লনীলমণির নায়িকাভেদপ্রকরণের ২০ অঙ্কে যথ] ॥ 

“ধীর! তু বাক্তি বক্কোক্া। গোত্প্রাসং সাগসং প্রিক্নং” 

অস্যার্থঃ | যে নাঁয়িক। সাঁপরাধ প্রিয়কে উপহাস সহ বক্রোক্কি প্রয়েগ করে, তাহ।কে 

ধীরা কহাযায়। শন্দকরক্রুমে জটাধর বাঁকার্থ_-স্বতিপূর্র্বক হর্ষাকাকে উপালস্ত (তির- 
সকার) এবং নিন্দাপূর্বক ছুর্ববাকাকে মোল্ল,ঠবাঁকা বলা বার ॥ 

অণ অধীরা ॥। উক্ক প্রকরণের ২১ অক্কে যথা ॥ 

অদীয়! পরুষৈবটকানিরসোৎ বলপভং রুষ| ॥ 

অসার্থঃ। যে নায়িকা রোষ প্রকাশপুরঃসর ব্লকে নিষ্ঠর বাকা প্রয়োগ করে, তাহাকে 
অধীর! কহা যাঁয়॥ 

অথ ধীরাধীর! ॥ উক্ত:প্রকরণের ২২ অঙ্গে বগা ॥ 

ধীরাধীরা তু বক্রোক্তা সবাম্পং ঝদতি প্রিক্ং। 

অস্যার্থঃ। বে নানক অশ্রবিমোচনপূর্ণক প্রিঘতমের প্রতি বকা প্রয়োগ করে, 
তাঁহাকে ধীরাধীরা কহা যায় ॥ 

ইহার লক্ষণ মধালীলার ৭১ পৃষ্ঠার আছে। 

গর ৬০ 



ট107000000 ছ 
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পোপপপীপা পপি ও পা ীপীাত ৩ ২৯ তপাশীশীত শাক কাশী শা শিপ স্প্প্পাস্স ১ িপ্শী পি শিশ্রজগাপি প। তি শশা পিপি শীত শশী শশী ল ১০৯ 
শা ক্পাশপীপ ৭ আপন 

বাক্যে করয়ে ভঙমন। কর্ণোৎপলে তাড়ে করে মালায় ব বন্ধন ॥ ৫৬॥ 

ধীর।দীর। বক্রন।কেয করে উপহাগ। কড্ু স্তুতি কতু নিন্দা কতুব! 

। উদ(স ॥ ৫৭ ॥ মুগ্ধ। মধ্য গ্রগন্ত। তিন নগম়িক।র ভেদ ॥ ৫৮ ॥ মুগ্ধ! নাহি 

| জানে মানের বৈদদ্ধ্-বিতেদ ॥ মুগ. শা করে কেবল রো৷দন। 
১ পাপীশী পপি তীশিশশিশীপপী পি শশী তি 

প্রিযকে শিরম করেন ॥ 
অথ হাদীর| ॥ 

অধীগ| নায়িক। নিষ্ঠ,রবাক্যে কান্তকে ভান, কর্ণোৎগলে ভাঁড়ন! 
এবং মালায় বন্ধন করে ॥ ৫৬ ॥ 

| | অথ ধীরাধীরা ॥ 

য়া ণীর। ন।য়িক। বক্রব।ক্যে কখন কান্তকে উপহাস, কখন স্ব) 

কখন নিন্দা ও উদালঠাপ অবলম্বন করায় ॥ ৫৭ ॥ 

তাপর নয়কার মুগ্ধা % মদ্যা ও প্রগন্ত। এই তিন ভেদ হয় ॥ ৫৮॥ 

মুগ্ধার লক্ষণ যথ! ॥ 
শি ১ তিশা ০ পিপিপি? বাক্স াসাশিকি্তাশিতা ১ শী 

* অথ মুদ্ধা॥ 

উজ্্বীনীলমির ন।য়িকাতেদ গ্রকরণের ১১ অস্কে যখ|।! 

মুগ্ধ নববরঃকাম! রতৌ বাম! সখীবশ।। 

রছেশ্টেষ্টাম্বতি্রীড়চারুগৃঢ় গযদ্্বভাক্। 

কতাপর|ধে দয়িতে বাম্পরুন্ধাবলে।কন। | 

গরিয়াপ্রিয়ে।কৌ চাশকা মনে চ বিমুখী সদ] ॥ 

অসার্থঃ। যেনায়িক।র নবীন বয়স, অল্লম।র কম, রতিবিষয়ে বাঁমা, সধীজনের 

অদীনত।, রঠিচেছায় অতিশয় লজ্জ| অথচ গোপনভাবে যত়কায়িত।, গ্রিঙ্গতম অপর়ধা 

1 হইলে তীহার গ্রতি সঞ্গলনকনে অবলোকন, প্রিয় ও খিল অশক্ত। এবং সত 

হানবিষ/য় পরাধুখী, তাঁহা'কেই মুখ বলে ॥ 
| অপ মধা 

উক্ত প্রকরণের ১৭ অঙ্কে ॥ 

ফমানলজ্জামদন| প্রোদাতাকুণ্যশালিনী ॥ 

প্র. ____ গ্ছ ১০ 



মধ্য । ১৪ পরিচ্ছেদ |] শ্ীচৈতন্যচরিতা সতত । | ৫৬৭ 

কান্তে্ঈ বিনয়বাক্যে হয় পরসম্গ ॥ মধ্য। প্রগল.ভা ধরে ধীয়দি বিভেদ । 
তার মধ্যে বার স্বভাব তিন ভেদ ॥ কেছ প্রথরা কেহ স্ব ছে হম 
সমা। স্বস্ব তাবে কৃষেঃর বাঢ়।য় রমলীমা ॥ প্রধর্ষ্য মার্দব সাম্য স্বভাব 
নির্দোষ । সেই গেইম্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ ॥ ৫৯ ॥ এ কথ 
শুনিয়। প্রভুর আনন্দ অপার। কহ কহ দ!মে।দর কহে বার বার ৬০। 

মুগ্ধ। ন।য়িক| মানের বিদদ্ধতা ভেদ জানেনা, কেবল মুখ আচ্ছ।দন 
করিয়! রোদন করে এবং কান্তের বিনয়ব।ক্যে প্রণন্ন হয়। (১) মধ্য। 
(২) প্রগন্ত। ধীগদি ভেদ ধারণ করে। ইহাদিগের মধ্যে স্বন্তাবতেদে 
কেছ (৩) প্রখর! কেহ মুছু এবং কেহ সম, এই তিন প্রকার হয়। 
ইহা সকল স্বীয় স্বীয় ভাবে শ্রীকৃষ্ণের রমসীমার বৃদ্ধি করেন। প্রখর্ধয, 
মুত ও সমতা এই তিন ম্বতাব নির্দেষ, এ এ স্বত!বে কুষ্ণকে লম্তোষ 
কর।ইয়। থ।কেন ॥ ৫৯ ॥ 

(১) কিঞ্চিংগ্রাগল্ভবচন। মোহাগ্তভ্র তম । 

মধ্য! সাং কেবল! ক।পি মানে কুত্রাপি ককশা ॥ 
অনা্ঘ:। যে নায়িকার লজ্জা ও ক।ম ছুই তুলা.। তথ! নবযোরন, ঈষং প্রগল্ত বাকা, 

মুচ্ছ। গর্যান্ত সুরত বিষয়ে ক্ষমতা এবং কোন স্থানে মানে মুহুত! ও ফোন স্থানে মনে 
৷ কাক শা, তাহাকেই মধ কজে॥ 

(২) উক্ত গ্রকরণের ২৪ অন্কে যথ! ॥ 
অথ এগল | ॥ 

প্রগল.ভ! পুর্ণতারুণামদ।দ্বোররতো নক] । 

ভূরিভাবে।দগমাভিজ্ঞ! রসেনাক্রান্থবল্লত। | 

ূ , আঅতিশ্রৌঢ়েক্ষিচে্টাসৌ মানে চাতাস্তকক শা ॥ 
অসার্ধ। যে না্গিক।র পূর্ণধৌবন, মদান্ধ, বিপরীতল্তেগে উতহষণ্ধ, ভুঁরি তৃরি 

সাবোদগমে অতিজ্ঞত|, রসন্থার। ব্লকে আক্রমণকারতা, তথ। অতিশয় প্রৌচেষ্টী এক; 
ম।নব্ষয়ে কাক শা হুর, তাহাকেই প্রগল্ত1 কহে ॥ ৫৮ ॥ ৃ 

(৩) অথ প্রখরাদিতে 

৩ 
সপ ৬. 

(%] 



৫৬% প্রীচৈতন্তচরিতাম্বত। [ মধ্য। ১৪ পরিচ্ছেদ । 
তি যার 

দ[মোদ'র কছে ক্ষ পলসিকশেখর। রণ আন্বাদক রসময় কলেবয়। 
প্রেমময় বপুঃ কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন। শুদ্ধ-প্রেমরদ-গুণে গোপিকা 
গরবীণ॥ ॥ গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস দেষ। অতএব কৃষেণের করে 
পরম সস্তোষ ॥ ৬১ ॥ 

এই কথ! শুনিধ! মহাপ্রভূর অতিশয় আনল হইল, দামোদর | কহ 
কহ এই বলিয়া তিনি বারম্বার কহিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ 

দীমোদর কহিলেন, জ্ীকৃষ। রসিকের শিরোমণি ও রলের আস্বাদক 
| এবং তাহা মুক্তি রসন্বরূপ। তিনি প্রেমময় বপু ও ভক্তপ্রেমের অধীন, 
| বরা গোপীগণ বিশুদ্ধ প্রেসদরসে নিপুণ। গৌোপিকার প্রেমে *% রনাভাস 
| কোষ নাই, এজন্য গোপীগণ প্রীকৃ্ণকে পরম সস্তে!ষ প্রদান করিয়া 
[থাকেন ॥ ৬১॥ 

_ উজ্জ্ঞগনীলমদির' ন।য়িকাডেদ প্রকরণের ৫৬। ৫৭ অস্কে যথা ॥ 

'দৌক্ঠাগা।দেরিহাধিক]াদ(ধক| সাম)তঃ সম] । 
লতুহাুরিতুক্তান্ত্িধা গোকুলনুত্র 131 
প্রত্যেকং এথর| মধ্য মৃখী চেতি পুনশ্বিধ!। 

গ্রগলতবাক্য প্রথরাধ্াতা ছল জ্ব।ভাষিত|। 

শদুনতে ভবেম্সদ্বী মধ্য] তৎসাম্যমাগতা॥ 
অন্যাথ:। যৃথেষ্বনীদিগের সৌভাগ|াদি অর্থাৎ নায়কের প্রেম ও জূপ গুণাদির আধিকা 

সামা এবং লঘুতাবশত? অধিক, সম! লঘী এই তিন প্রকার ভেদ হয়। 

_ পুনর্ধার প্রত্যেকের গ্রথরা, মধ! ও মধ এই জিবিধ ভেদ হয়। তম্মধো যিনি প্রগল 

বাঁকা! অর্থাৎ দত্তবাকা প্রয়োগ করন এবং যাহার বাক্য কেহ খগডন করিতে পারে না, 

তাহাকে প্রথরা কহে, ইহা নূন মৃদ্ধী ও সমতা হইলে মধ বলির! অভিহিত হয় | ৫৯। 
৯ য়সার্ড।স ॥ 

জিরার উত্তরবিভাগের ৯ লহরীর ১ অক্কে বথা ॥ . 

॥ ক ্ৃ ূ 



৪ 
খ্ 

মধ্য । ১৪ পরিচ্ছেদ 1.1 প্রীচৈতম্যচরিতাম্ৃত 1 

তথা হি ্ ্রীদন্ত।গবতে দশমস্ক্ছে ত্রযন্ত্িশদপ্যায়ে ফড়বিংশে ক্োটকে |. 
 পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যং ॥ 

এবং শশাঙ্ক ংশুবির।জিত। নিশঃ 

স সত্যকামোহনুরতাবলাগণঃ |: 

শিষেব আস্মপ্যবরুদ্ধাসৌরতঃ 
শী এপ্স শিস 

ভাঁবার্ঘনীপিক সাং । ১০ । ৩৩। ২৬। ঝাসক্রীড়াং নিমসকতি বমিতি | সঃ জীব সঙ] 

স্থল: অনুর।গিস্বীকদন্বস্থ এবং সর্বা। নিশা: সেবিতান্ শরংক1ব্যকথরপাশ্রয়াঃ শরদিতবাঃ | 

কাবোধু কণামান! যে রপাস্তেযাম শ্র্নহৃত। নিপাঃ। যদ্বা, নি ইতি স্বিতীক্সা অত্যন্তসংধোগে ূ 

শর্গাররম।শয়। শরদি প্রপিদ্ধা; কাবোধু চ যাঁঃ কথান্তাঃ গিষেব ইতি এবমপ্যায্মন্যেবা বধ: ৃ 

শৌরতঃ চরমধাতুন+তু স্মলিতে। যসয ইতি কামজয়োক্তি: ॥ 8 

তোঁধণাঁং। এবমিতি। শশাঙ্ক।ংশুবিরাজিতা বসম্াদি সম্থন্থিন্যোইপি যা নিশান্তা এবং 

র।সপ্রকারেণ দিষেবে তথ। প্রভু মট্কাম্মকসা শরদাথা বর্ষা ঘাঃ কাবাকণ।ঃ পূর্ব দনস্থা- 

স্থ/শ্চ সর্বাঃ সিষেবে। কিন্তু রসাশ্রয়। এবেতি । কীদৃশঃ সন সিষেবে ততরাহ। আত্মনি 

অন্তর্মনপি অবরুদ্ধ; | সমন্ততঃ স্থ(পিঠাঃ সথরতসন্বন্ধিনো তাবহাবাদয়ো যেন তাদশঃ. 

সঙ্গিতি। ততস্ত।ঃ পরিত।জ্ং ন শক্তবাঁনিতি ভাঁবঃ। তাদৃশত্বে হেতুঃ। অনুরেতাবলগণঃ | 

নিরম্তরমনূরক্তোৎবলাগণো যশ্মিন তত্বিধং। হেযাঁং সৌরতানামনতুরাগ পর তবসথা ছয়াগ এব 

এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ স্বদ্ধের ৩৩ অধ্য।য়ে ২৬ গ্লেকে 
পরীক্ষিতের গ্রতি শ্রীশুকদেবের বাকা ॥ 

হেরাঞ্জন! সতাগঙ্ক এবং অনুরাগি শ্্রীপমূহে পরিরৃত শ্রী 
মে সমস্ত রজনীতে রাসক্লীড়া করেন, সেই সকল নিশার বর্ণনা! কি 
করিষ, তৎপমুদায় নিশাকর-করে বিরাজিত, অতএব শরগকালীন অথচ 
ক।ব্যে কথ্যমান যে কল রদ তন্তাবন্তের আশুয়। পরস্ত তগবান্ এ 

এ পাপা পাশে 

পূর্নমেবাহুশিষ্ঠেন বিকল! রসলঙ্ষণাঃ 1 

রস! এব রসাতালা রলটরনু কর্তিত: | 

অঙগার্থ;। পুর্ব উপদি্ট রসলক্ষণন্থার! রসসকল অঙ্গহীন হইলে পত্তিতগণ তাহাকে রসা- | 

ভাঁস বলিয়া খাকেন॥ ৬১৫. ূ 

্ এ 



88৯. শ্রীচেতন্যচরিতাম়ত। [মধ্য । ১৪ পরিচ্ছেদ । 

সর্ববাঃ শরতকাব্যকখারসাশ্রয়াঃ ॥ ৬২7 
যাঁমা এক গে।পীগণ দক্ষিণা এক গণ। নান।ভাবে করায় কৃষে রস 

ষান্যদন | ৬০॥ গে!পীগণ মধ্যে শোষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী। নির্ধাল উজ্জ্বল 
কল পপ্রমরত্বখনি ॥ বয়সে মধ্যম| তি'হ স্বভাবেতে লম!। গাঢ়প্রেম 
স্বভাবে তিহু নিরম্তর বাম! ॥ বাম্য স্বভাবে মান উঠে নিরম্তর। 
রিট ৯55৯ 

কীরণং নতু কামিজনবৎ কাম এবেভার্ঘ:ঃ | যতঃ সত্যকমঃ বাঠিচাররহিত-ত1দৃশাতিল!ধ 
ইতি। টীক।য়াঞেবমপীত্যাদিনা ম্মরপারবশ্য। ভ।বম।ন্র প্রতিপাদনায় সৌরতশসসা বার্থ. 
রমপ্রসিদ্ধমপি কৃতমিতি জ্সেয়ং ॥ ৬২ | 

আপস, পা টস 

জূপে যুবতীবৃন্দ লহ কেলি করিলেও তাহার চরমপাতু (শুক্র) আপনা- 
তেই অবরুদ্ধ ছিল, স্থপিত হয় নাই অথবা হ!বভাব|দি বিস্ত(র করিয়া- 
ছিলেন ॥৬২॥ 

কতকগুলি গে!পী বামাঞ্চ ও কতকগুলি গে।পী দক্ষিণ। $ হয়েন, 

ইহারা সকল নানাভাবে কৃষ্ণকে রস আন্বাদন করান ॥৬৪॥ 

গে!পীগণ মধ্যে ্রীরাধাঠকুর!ণী প্রধানা। তিনি নিশ্মিল উজ্জ্বল রস 
( শৃঙ্গাররস) ও প্রেমরত্থের খনি (অ।কর) স্বরূপ, তিনি বয়সে মধ্যম। 
এবং যদিচ স্বভাবে মা হউন অথ5 গপ্রেম-স্বভাবে তিনি নিরন্তর 

| বামা হয়েন। বাগ্যস্বভাবে নিরন্তর মান উত্থিত হয়) আ্রীরাধার মাঁনে 
পপ 

স্পপী্সসসসপপস পপ পাশাপাশি 

ক -স্প এমপি 

্ * অথবাম।॥ 

শ. উজ্জ্রপনীলমনির সখীভেদএরীকরণে ১৩ অস্কে যথ। ॥ 

| সানগ্রহে সদোদঘূজ। তচ্ছেথিলো চ কোপন!। 
অভেদা নায়কে রায়: ক্রুরা বাগেতি কীর্ভাতে ॥ ১ 

|] অঙ্গার্থ। যে নাগিক! মানগ্রহণার্ধ সতত উদ ₹1, কিন্তু এীমমনের শৈথিলা ঘটিলে 
কৌপন| হর এবং নায়ক যাহাকে তেদ অর্থাৎ বশীভূত করিতে সমর্থ হয় না, তাঁহাকেই 
খাম উল্লেখ কর! যায়, কিন্ত পর বাঁমা নায়কের গ্রতি গরায়ই কঠিনা হয়॥ ৬৩। | 

টি তাগ দক্ষিণা 
উক্ত গ্রকরণের ১৪ অস্কে যথা? 

চি 



* শক 
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টু ১ 

নি শ্ঙ্! 

মধ্য । ১৪ পরিচ্ছেদ |] আ্ীচেতন্যচজিতাম্বৃত। ৫৭১: 

তার বাম্যে উঠে রুষ্ধের আনমন্দম।গর ॥ ৬৪ ॥ 

তথাহি উজ্জ্বপনীলমণো শৃঙ্গ।রভেদকথনে ্বাচারিং শে 
 শ্রোকে শ্রীবপগোঙগামিবাক্যং ॥ 

অচেরিষ গতিঃ গ্রেম্বঃ স্বভাবকুটিলা ভবেহ । 

অতে। হেতোরহেতোশ্চ সুনোর্মান উদঞ্চতি ॥ ৬৫ 
০৯০৮ স্পা ৩ শি শপাস্পা শা শাশা শিিশ্পিাশিািিীীট শশিষ্টা শীশি  প তোপ শি স্পা শি টি ১০ শি ০ সপিস্পিস্টি লাক্স ৮ 

অহেরিতি | প্রেমে। গতিঃ শ্বতাবকুটা বক্তা ভবেৎ । অহ্থোরিয মহানাগিনীবং। অঙ্জো, 

ইপ্বং সকাশাং। যুনোর্নক্লিক|নায়কয়োন [ন উদঞ্ত উদগতে! তবতি। হেতোরছেছহোক্চ 

কারখাকারণান্যাং মানে! ভবেদিতার়্ ৬৫ 1 

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দসাগর উচ্ছলিত হুইয়! থাকে ॥ ৬৪ ॥ 

এই বিষয়ের প্রমাণ উজ্জ্বলনীলমণির শুগ।রভেদে 

বিগ্রলন্ত গ্রকরণে ৪২ অঙ্কধূৃত প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মত যখ। ॥ 

সর্পের যেমন স্বভ।বতই কুটিল! গতি, তদ্রপ গ্রেমেরও গতি জানিবা, 
অতএব কারণের অভাব অথব1 কারণসত্ত্ব যুবক ও বুবতীর ভয়ের মানের 

| উদয় হয় ॥ ৬৫॥ ্ 

ূ 
শিপ পাশা শস্পি শিপ শি শি শি ০ স্পিগ্ঞ্পী পাশ 4450 0 তাটি শটিতিতিতিতি শীট) শশী 

“অসহ। মাননি্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী | 

সামতিস্তেন ভেদা চ দক্ষিণ পরকীর্তিছা ॥৮ 

অন্যার্থঃ। যেন।প়িক। মাননির্ধিদ্ধে অর্শাং মানশ্রাহপে অসহ! ও নগরের তাববাকো 

প্রসণ হয়, তাহাকে দক্ষিণ! কছে' | 

অথ মান । 

উজ্জ্ব পনীলমপির শৃঙ্গ|রতেদে শিগ্রলম্তগ্রকরণের ৩১ আস্কে বগ| 

“্দম্পত্যোর্ভাৰ একত্র সতোরপানুরকয়োঃ। 

স্বাভীষ্টাযলেষবীক্ষাদি নিরোধী মান উচ্যতে ॥৮ 

অস্যার্থঃ। পরম্পর অন্ুরক্ত 'এবং এক অবস্থিত যে দম্পুতি অর্থাৎ লাক মাগিক! 

তাহাদের শ্বীপ্ন অভিমত আলিঙ্গন ও বীক্ষণাদি রোধক!রিকে মান কছে, লু আদি শব 

শি প্রয়োগ ছেডু পৃথক্ অবস্থানেতেও মান সম্ভব হয় ৬৪।| 

(টাটা ৯০৬০ 

০ 



৫৭২ শ্রীচৈতন্যচরিতাম্তত | [ মধ্য। ১৪ পরিচ্ছেদ। 

এক্ত গুনি বাঢ়ে প্রভুর আনন্দস।গর। কহ রুহ বলে তবে কছে 

দ!মোদর ॥৬৬॥ ভআধিরট মহাভাব নদ! রাধার প্রেম। বিশুদ্ধ নির্মল 

যেন দশ্বান্ হেম ॥ ৬৬ ॥ কৃষক দরশন যদি পায়-আ।চন্ঘিতে । নান। ভাব 

এই সমুদয় শুনিয়া মহাপ্রভুর আনন্দণাগর বৃদ্ধিশীল হুইল এবং 
তিনি কহ কহ বলিয়া দামোদরকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥ 

মহাপ্রভু কহিলেন, শ্রীরাধার প্রেম *্ অধিরূঢ় $ মহা(ভাব ণ' স্বরূপ, 

ই দশব।র দগ্ধ কর] বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় নির্মল ॥ ৬৭ ॥ 
প্রীরাধা অকন্মা।ৎ যদি শ্রী?ঞ্চের দর্শন প্রাপ্ত হয়েন, তাহ! হইলে 

পপ ৬৬০. পপ প্পীপ শা িশিশিতন ৩ পাশ টাটা পিশিাটিতিীপিশপিাশীাটিসী স্পািশািশি শীট 

* অথ গেম ॥ 

উজ্জঞনীলমণির স্থ!রিভাব প্রকর়ণে ৪৬ অঙ্কে যগ। ॥ 

সর্বাথ। ধ্বংসরহিতং সভাপি ধবংসকারণে। 

যদুববন্ধনং যুনোং ল প্রেম পরিকীর্তিতঃ ॥ 

অসার্থ; ৷ ধ্বংসের কারণসত্ে বাহার ধ্বংস হয় না, এমত যুবক যুবতীদ্কের পরম্পর। ূ  

ভাববন্ধনকে £€প্রম কছে।৬৭। 
| 

| ₹ অথ অপণধরঢ ॥ 

উজ্জ্লনীলমণির শ্থায়িভাবগ্রকরণে ১২৩ অঙ্কে যথা ॥ 

রূঢে।ক্োতোইমভাবেভাঃ কামপ্যাপ্ত। বিশিষ্টহাং। 

ধরানুতাব| দৃশান্তে সৌৎধিরটে! নিগদাতে ॥ 

অসার্থ; | যাহ।তে কঢ়ভাবোক অন্থভাব কে।ন অনির্কাচনীয় দশ! প্রত হয়, তাহাকে 

অধিরূঢ় বলে ॥ 
1 অথ মহাভাব।? 

উক্ত গরকরণের ১১১ অঙ্কে যথা ॥ 

' সুকুনমহিষীবৃটনদরপাসাবতিছুলল ভং। 

বরদদেযোকসম্বেদো মহাভাবাধায়োচাতে ॥ 

অদ্যাধ: ৷ উল্লিখিভ এই ভাঁব শ্রীকষ্চের মহিষীপঞ্লে অতিশয় ছরর্ত, কেবল ব্রজ- 

জুদয়ীগণেই মন্দ] অর্থাং ্রজনুদানীসকলেই সম্ভব হয়, ইহা মহাঁভাব নামে কথিত হই 
থাকে ॥ ৬৭৪ নু 
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মধ্য । ১৪ পরিচ্ছেদ। ] শ্রীচৈতন্যচরিত। মৃত । ৫1 

বিডুষণে হয় বিভূষিতে ॥  অষ্টপাত্বিক হ্্ধাদি ব্যভিচারী'আর। সহজ 

প্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার ॥ কিলকিঞ্চিত কু্টমিত বিলাল ললিত। | 

বিব্বোক মোট্র।য়িত আর মৌদ্ধ্য চকিত ॥ এত ভাব ভূয় ভূষিত রাধা 

অঙ্গ | দেখিয়। উছলে কৃষ্ণের মুখ।ন্ষি-তরঙ্গ ॥ ৬৮ ॥ কিলকিঞ্চিত ভব 

ভূষার শুন বিবরণ । যে ভূষ|য় ভূষিত রাধ! হরে কৃষ্ণের মন 1৬৯ রাধা! 

দেখি কৃষ্ণ যদি ছুইতে করে মনে। দানথাটী পথে যষে বর্জন গমন | 

যবে আপি মানা করে পুগ্প উঠাইতে'। সখী আগে চাহে যদি অঙ্গে 

হস্ত দিতে ॥ এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত উদগম। প্রথমেই হর্ষ লঞ্চারী, 

মূল কাঁরণ ॥ ৭০ | : 

নানাবিধ তাবরূপ বিভ্ুষণে বিভূষিত হইয়া থাকেন। অস্ট সাত্বিক এবং 

হ্বপ্রভৃতি বাতিচা'রী ভাব, তথ! স্বাভাবিক প্রেমের বিংশতি ভাবরূপ 

অলঙ্ক'র অর্থাৎ কিলকিঞ্চিত, কুটুমিত, বিলাস, ললিত, বিবেকোক, মোউর।- 

পিত, মৌঁপ্ধ্ ও চকিত এই সমুদাঘ তাবতৃষণে তিকের স্বখলমুদ্রের 

তরঙ্গ উচ্ছলিত হয় ॥ ৬৮ ॥ 

কিলকিঞ্চিত ভাঁব ভূষ।র বিবরণ বলি শ্রবণ করুন, প্তীরাধ! ঘে অল- 

কারে বিভূষিত হইয়া প্রীকৃষ্ণের মন হরণ করিয়া! থাকেন ॥৬৯॥ 

শ্রীরাধাকে দেথিয়। শ্রীরুষ। যদি স্পর্শ করিতে ইচ্ছা! করেন, দ।ন- 

ঘটীপথে ঘখন যাইতে না দেন, আর যখন প্রীকৃঞ্ণ আলিয়া পুষ্প 

উত্তোলন করিতে নিধেধ করেন এবং সতী সমক্ষে অঙ্গে হস্ত দিতে ইচ্ছ!, 

করেন, তখন এই সকল স্থানে কিলফিঞিণত ভাঁবের উদ্গাম-হখী'।.. রব! | 

নামক লঞ্চারিভাব এই কিলফিঞিতের মূল কারণ অর্থাং রিকি 
ইহার উদয় হয় না ॥ ৭০ | 



14৭৪ পচৈতন্যচব্িত।ম্বত। [ মধ্য । ১৪ পরিচ্ছেদ | 
পাশপাশি পি পিল 4 ৮ শিশিশিপটীপিপিিত5 স্পা শাশাশাটপোশিীীিশীস্পিীশীট শশা শিপ তত শিপ 

সাপে 
ডি 

তথ।ছি উদ্ছবলনীলমণে। বিভ|বকথনে একমপ্ডতিতম গ্রে!কে 
. জীবূণগোস্বামিবাক্যং ॥ 

গর্নি|ভিলাষ-রুদিত-ম্মি তাসৃা-ভয়-ক্রুধাং 
সঙ্করীকরণং হর্ধাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং ॥ ৭১ ॥ 

1 আর পাত ভাব অমি সহজে শিলয়। অষ ভাব সন্মিলনে মহাভাব 
| হয় ॥ গর্ব অভিপাষ ভয় শুরুদিত। ক্রোধ অসূযা। সহ আর মন্দস্মিত। 
| নানাশ্বাদু অন্টভাবে একত্র মিলন। যাহার অস্যাদে হয় তৃণ্ড কৃষ্ণমন॥ 
| দধি খণ্ড ঘৃত মধু মরিচ কপূর্ণ । এপাচ্যাদি মিলনে ধৈছে রসাল। মধুর | 
] এই ভ।বধুন্ত* দেখি রাধাগ্য নয়ন। লগম হইতে হখ পায় কোটিগুণ॥৭২ 

২ 
৮২ শীশ্ী শীল টি 

" স্পস্ট ও শপ 

গর্বাঞ্লাষেতি। গর্বোহহ্ারঃ । অভিলাষ উৎসাহ: | রুধিতং রোদনং। ন্মিতং মনদ- 
হালাং। অহা গুণেযু দোষারো'পণং। ভয়ং রাঁসঃ। জব, বখ্বিকারনে্লোহিতা।দিঃ। এষাং 
সপ্তানাং হ্যাং দর্শনা ন্দাং মঙ্করীকরণং কিলকিঞ্চিতং ততসং 'জকমুদ্যাতে ইতি ॥ ৭১ ॥ 
28543 স্পা স্পস্ট এ 

এই বিষয়ের প্রশ্াণ উজ্দ্লনীলমণির অনুভ।বগ্রকরণশে 
৭১ অস্কে-প্রীবপগোন্বামির বাকা-যথ| ॥ 

গর্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসুগ।, ভয় ও ক্রোধ, হর্ধহেতু এই 
লাতটী ভাবের ষে এককালীন প্রাকট্যকরণ, তাহার নাষ কিল- 
কিঞ্চিত ॥ ৭১ । 

শ্রীকবিরাজঠ!কুরের ব্যাখ্য| যথ। ॥ 
হর্বের সহিত আর সাত ভাঁব সিন! সহজে মিপিত হয়) অষ্টভাবের 

সন্মিলনে মহাভাব হইয়া খাকে। গর্নণ, অভিলাষ, ভয়, শুক য়ে।দন, 
ক্রোধ, আসুয়। আর মন্দহাস্য এই অউট্তাথের একত্র. মিলন হইলে নান 
আম্বাদন হয়, ষাঁহার আন্াদনে শ্রীরুফের মন ..পরিতৃণড হইয়! থাকে? 4 
যেমন; দধি, শকর্না, স্বৃত, মধু, মরিজ, কর্ধুর ও এলাইচগ্রত্বতি. সত 
জরব্যের মিজানে রসল। মধুর ছয়, তেমুনি এই ভাবযুক্ত প্রীরাধার বদন ও 
নয়ন দেখবি! সঙগগম অপেক্ষ। শ্রীকৃষ। কোটি সখ প্রাপ্ত হেন ॥ ৭২ ৪ | 

পো সমপেপ পা সপ সপর্প 



মধ্য। ১৪ পরিচ্ছেদ |] জ্রীচেতন্যচরিতাস্থত। ৫৭৫ 

তথাহি জল (বপ্রকরণে ্রিসগ্তত্যন্থে 

দানকেলিকৌমুদ্যাং প্রথমান্কে শ্বীবপগোক্ষামি- 
বাক্যং যথা ॥ 

অন্তঃশ্মেরতয়েজ্জবলা জলকণব্য।কীর্ণপন্ষমা সুর 

কিঞ্চিংপাটলিতাঞ্চল! রসিকতোহপিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী। 
পপ পাপা সপ 

ঃ 

[- অন্তঃন্মেরচয়েতি। মাঁধবেন পণি পুরোহগ্রত এব রুদ্ধায়া রাধায়! দৃষ্টিবে। যুক্স।কং শ্রিকনং 

প্রেমপম্পন্তিং ক্রিয়াৎ করোতু । কণস্ভৃতা কিলকিঞ্চিতং ভাঁববিশেষং ম্তবকদিতুং শুবকী- ঃ 

হু কর্তুং বহিরীষং প্রকটয়িতু' শীলং যদ: স]। সাদগ,চ্ছকস্ত স্তবক ইত্াষরঃ | গর্বাঠিলাঁষ- 
রুদিতশ্মিতাহুয়।ভয়কুবাং। সঙ্করীকরণং হর্মাদৃচা্ে কিলকিঞিতং। অন অন্থঃশ্মেরতয়েততি | 

হর্ষ থ: স্রিতং। স্তবকপক্ষে অন্থংশ্মেরতা অন্থরীমংফুল্পতা। অলকণেতি রুপিতং অবহিখং। | 

পক্ষে মকরন্দোদগম ইতি । শিতিয়। ম্মিতং। আরুণোন ক্রোধ: ॥ পক্ষে শ্বেতারুণবর্ণদয়ে।- 

দগমঃ। কুচ শীতি মন্ষুচিতরূপেতি ভয়ং। পক্ষে কুঞ্চনং কোর তা । মধুর! ব্যাভুগ্ন কুটিল! চ 

ূ ঘ। তাঁরা কণীনিক। পি উত্তর! শেঠ! | মধুরব্য।ভূগ্নেতি গর্বহথয়ে | পক্ষে মাধুর্যাং । কুটিলা- 

৭৩ তআক্কে দ্ানকেপিকৌমুদীর প্রথম শ্লে।কে 
_. শ্রীপগোস্বা মির বাক্য যথা ॥ 

শ্রীবপগো স্বামী দিদি কা গগ নটশ্রেষ্ঠের মুখে নান্দীপ্রয়োগদ্বারা 
রদিক সন্যগণকে আ।নন্দপ্রদানপূর্বক কহিলেন, অহে রপিকরন্দ! এক 
দিবস শ্রীকুপ্ণ দানঘাটে উপবিষ্ট অছেন, ইতিমধ্যে এ পথ দিয় প্রীরাধ! | 
যজ্ঞের ঘ্বত লইয়। য।ইতেছিলেন, গ্রীকৃষ্ণ প্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া । 

শুক্ক গ্রহণচ্ছলে পথ অবরে!ধ করিলে ততক্ষণাৎ শ্রীরাধার নেত্র অন্তর্গত রঃ 
হ!ম্যে উজ্জল, পন্মণমূহ জলে আকীর্ণ, অন্তভাগ 'পাটলবণ, তথ! রপি- ূ 

কতায় উৎলিক্ত, অগ্রভাগ কুঞ্চিত এবং কুটিল ও উত্তার হইয়া যে.কিলপ-: 
১) .. ৃ আর 

[ ৭৩] 

টিইসরাীনী 

এই বিষয়ের প্রমাণ উজ্জ্বলনীলমণির অনুভাবপ্রকরণে 

| 

ৰ 



শ্রীচৈতশ্যচরিত।মুত। [মধ্য । ১৪ পরিচ্ছেদ । 

রুদ্ধায!ঃ পথি ম।ধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্বরা 
রাধা! ফিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিঘং বঃ ক্রিযাৎ ॥ ৭৩। 

গোবিন্দলীলাম্বতে নবমসর্গে অফ্টাদশস্্েকে 
গ্রম্থকারস্য বাক্যং যথা ॥ 

 বাষ্পব্যাকুপিতারুণাঞ্চলচলগ্েত্রং রসোল্লামিতং 
হেলো্লাদিচল।ধরং কুটিলিতভ্রযুগামুদ্যৎস্িতং 

সী পা পিস্পী শি? শপ 

কূতিত্বধ তদ। মধুরধাতৃগ্রতাং রাতি গৃহ্।তীতি ছেদঃ | উত্তরা শ্রেষ্ঠ! ॥ ৭৩ ॥ 
. ান্তায়া নিরোধজন্/কিলকিঞ্চিত।ঞ্চিতমাননং বীক্ষ্য অগৌ কৃ: সঙ্গমাঁং কোটিগুণিতং 
তমানদামবাপয আনন্দ: গিরাং গোঁচরে! নাভৃং। কিলকিঞ্চিতমাহ। বষ্পবাকুলিতা- 
রুগাঞ্চলচলনে রমিত্যত্র। বাম্পবাকুলিতমিতি রুদিতং ।১। অকরুণাঞ্চলমতি ক্রোধ: ২, 
চলযব্রমিতি ভয়ং। ৩। রসেলঃলিতমিতি গর্ব: | ৪। হেলোল্ল।সচলাধরমিভাতিলাষঃ | ৫। 

কুটিলিভত্বযুখমিতাহুয়া। ৬। উদাংগ্সিতমিতি শ্িতং | ৭) উজ্জ্নীলমাপৌ যথ|। গর্বাতি- 
স্পা শশী শশী শীশাীীশী শিট চলল বিএ রহিত ঢু 

কিঞ্চিত স্তবকবিশিষ্ট হইয়াছিল, দেই নেত্র তোমাদিগের মঙ্গল বিধান 
কর্চক ॥ ৭৩॥ 

ডি 

গে।বিন্দলীলামুতের ৯» মর্গে ১৮ শ্লোকে, 

গ্রস্থক!রের বাক্য যথ৷ ॥ 
শ্রীকঞ প্রীরাঁধার রসোল্ল।সবিশিষ্ট বাস্পাকুলিত অরুণ ও চঞ্চল 

লোঁচন, ছেল[বিপপিত অধর, কুটিল জ্রহয় ও উদ্াগ হাস্য প্রভৃতি কিল- 
কিঞ্তত রসবিশিষ আনন অবলোক্ন করিয়। মঙ্গ হইতে যে কে।টিগুণ 
আনন্দ[নুভুব কগিয়|ছিলেন, তাহা ঝাক্যগে।$র হয় না ॥ 

স্বাংপর্ধ.। এই ফ্লোকে “ব।ষ্পাকুলিত” এই পদে রোদন। ১ 
“অরুণাঞ্চলং” এই পদে ক্রোধ। ২। এ্চলঙেত্রং” এই পদে ভয়। ৩। 
“রসোল্লসিতং এই পদ্দে গর্ব । ৪1 “হেলোল্ল।মচল!ধরং” এই. পদে 
অভিলাষ ৫., .“কুটিলিতত্ পুষ্ট এই পরে অনুয়া। গ। প্উদ্যৎ- | 
১ _ ভর 



পপি 

পর ৯ আজি পাস পাপী জাজ ০ পি পাপা ৮৩ 

মধ্য । ১৪ পরিচ্ছেদ |] ভ্ীচৈতগ্চচরিতামত । ৫৭৭ 
ৃ 

কাস্ত।য়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চি তমসৌ। বীক্ষ্য।ননং সঙ্গমা- 

দনন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং যে|তৃম্ন গীর্সোচরঃ ॥ ৭৪ ॥ 
এত শুনি প্রভুর হৈল আনন্দিত মন। স্থ।বিষট হৈয়। স্বরূপে কৈল, 

অ(লিঙ্গন ॥ বিলস।দি ভাব ভূষার কহত লক্ষণ। যেই ভাবে রাধা হরে 

গে।বিন্দের মন ॥ ৭৫ ॥ তবেত স্বরূপ গোপ।ঞ্ি কহিতে ল।গিলা। শুনি 

ৰ গ্রভু তক্তগণ মহান্খ পাইল! ॥ ৭৬ ॥ রাধ| বগি থাকে কিব!| বৃন্দাবনে 

যায়। তাহ। যদি আচম্বিতে কৃষ। দেখ| পায় ॥ দেখিতেই নানাভাধ হয় |. 

বিপক্ষণ। দেই টৈলক্ষ-ণ্যর নাম বিগাগ ভূষণ ॥ ৭৭ ॥ 
তথাছি উজ্জ্বলনীলমণ।বনুভবপ্রকরণে সপ্তমষ্টিতমে অঙ্থে 

ডারহাা রনি যথ| ॥ 
শপ শে ৩৩ ২টি তত শি 5 -- শশী 

লাকা বীর হাহা ভিনকিকিত। ॥ ৭৪ ॥ 
-- পতিত শা. এসপি শিট সি পসপস্টি পি পিস পি পাশীসপপিসসপ অপ পপর বরা নারাজ 

শ্সিতং এই পদে স্মিত | ৭ ॥ ৭৪ ॥ | 

ইহ। শুনিয়। মহা প্রড়ুর মন আনন্দিত হইল এবং তিনি স্থখাঁবিষ্ট 
হইয়| স্বব্ূপকে আলিঙগনপূর্রবক কহিলেন, হে স্বরূপ! আপনি বিলা* 
নাদি ভাব সকলের লক্ষণ বলুন, য।হাতে প্রীর(ধা ভ্রীগেবিনোর মন হরণ 
করিয়। থাকেন ॥ ৭৫ ॥ ৃঁ 

তখন স্বর্ূপগোম্ব(মী কহিতে লাগিলেন, মহা!গ্রভূ ও ভক্তগণ তাহা 
শুনিয়। মহান্তবখ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৭৬ ॥ 

স্বরূপ কছিলেন, শ্রীরাদ! বসিয়। থকেন, অথবা বৃন্দাবনে গমন 
করেন, সেস্থানে যদি অকল্মাৎ প্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত হয়েন, তাহ! 
| হইলে দেখিব! মাত্র নানা ভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটে, এ বৈলক্ষণ্যের নাম- 

বিলাল অলঙ্কার ॥ ৭৭॥ | 
ভাখ বিল।গা॥ 

 উজ্দণনীলমপির অন্ুভাবপ্রকরণে ৬৭ অঙ্কে 
শ্রীরূপগেম্ব।মির বাক্য যথা ॥ 

2. চি. 



গতিস্থ|নালনাফীন।ং মুখনেত্র(দি কশ্রা্ণাং | 
ত।ৎকালিকন্ত বৈশিষ্ট্যং বিলানঃ প্রিয়লঙ্গজং ॥ ৭৮ 

লঙ্জ। হর্ব অভিল!ষ সম্ রম বাম্য ভয়। এত ভাব মিলি গাধা-চঞ্চল 
করয় ॥ ৭৯ ॥ 

ৃ _তথ।ছি গেবিন্দলীল।যুতে নবমণর্গে একা দশগ্লে।কে 
গ্রন্থকারম্য বাক্যং যথ| | 

_ পুরঃ কৃষ্ণালো কাৎ স্থগিতকুটিল।স্যা গতিরড়ূ- 
_ ত্তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃ্তং শ্রীমুখমপি | 

পপ পটাসপিপপপশীপাাশিশী০ 

গতিষ্থানেঠি। গতিস্থানাসনাদীনাংগতির্গিমনং স্থানং বিপাসযেগাং অ।সনমুপবেখন, 

যোগাং। তেষাং মুখনেরচরণাদীনি কর্ম।ণি যেষু তেষাং। বৈশিষ্টাং বিশিষ্টত্বং শোশনতং 

বিলাসনাম! উচ)তে। কথভভৃতং বৈশিষ্টাং। প্রিযসগজং গ্রিয়স্গেনোদ্ববো। যা ননন্য্র। | 

বিলাঁসঃ কথভ্ভৃতঃ। তাৎক।লিক£ তৎকালাবচ্ছেদেনো ভুত: ॥ ৭৮ ॥ 
. পুরঃ কক্গালে।কাত প্রিয়সা মুদে আনন্দায় স| বিলাসাখা।। শ্বসা শবে জ্ঞাতাবাস্মনি শ্বং 

ত্রিথাত্মীয়ে স্থোইস্্িয়াং ধনে। ইত্যমরঃ | অগঙ্ক।রেশ যুত|সীৎ। খিলাসাথালঙ্ক।রমাছ। কৃষ্ণ, 

দর্শনাদ যয গতিঃ স্থগিতকুটিলাভৃং। মুখমপি তিরস্ীনং নীলবস্ত্রেণ দরং শ্বয্পম।বৃতং চাঁভৎ। 

অয়নযুগং চলন্তী তারা যর তৎ ক্ষারং বিস্তুতং আত্ুগ্রমক্সবক্রং চাভৃং। উজ্দ্লনীলমণৌ 

৫৭৮ শ্রীচৈতম্যচরিতামৃত 1 ॥ গধ্য। ১৪ পরিচ্ছেদ | | 

পেস চি রি পাদ, 

| গতি, স্থান অ|সন, মুখ ও নেত্রাি কর্মানকলের প্রিয়সঙ্গমজন্য যে ূ 

তাঁৎকালিক স্্রখ তাহকে বিলাস বলে ॥ ৭৮॥ 

লজ্জা!) হর্ষ, অভিলাষ, সন্ত্রম, বাম্য ও ভয় এই সমুদয় ভাব মিলিয়। 
জীরাধাকে চঞ্চলিত করে ॥ ৭৯ ॥ 

| এই বিষয়ের প্রমাণ গোবিন্দলীলাযুতে ৯ সর্গে 
৯১ শ্লোকে গ্রন্থকারের বাক্য যথা ॥ 

. জীরাধ। মন্মুথে জরীকৃষকে দর্শন করিয়া, আপনার বিলাসখ্য অল- 

্গারে অলহীত! হইলেন, তমিবদ্ধন তাহার গতি কুটিল ও স্থগিত হইল 



ঞ্া 
মধ্য । ১৪ পাঁরচ্ছেদ।] শ্্রীচৈতন্যগরিতাম্বতত। ৫৭৯ 

চলনা রন্ফ। রং নয়নযুগমভুগ্রমিতি স। 

বিলাসাখ্যম্বালঙ্করণবলিত।মীৎ প্রিয়মুদদে ॥ ৮০ ॥ 

কৃষ্ণ আগে রাধা যদি রূহ দথাইয়।। ঠিন অঙ্গ ভগে রহে ভ্র- 
ন।চ।ইয়। ॥ মুখে নেত্রে করে ন।না ভাবের উদগার। এই কান্তা ভাবের 

নাম ললিত অলন্ক(র ॥ ৮১ ॥ | 
তথ।[ছ উদ্জ্বপনীলমণাননুভবপ্রকরণে 

গঞ্চমপ্রত্যন্কে যথ। ॥ 

বিন্যাসভগ্গিরঙ্গ।নাং ভ্রবিলাঘমনো হর] । 

স্থকুমারা ভবেদঘত্র ললিতং তছুদীরিততং ॥ ৮২ ॥ 

| বিলাসলক্ষণং যথ|।। গতিস্থান।সনাদীনাং মুখনেতাদিকর্শমণ।ং। তাৎকালিকন্ত বৈশিষ্টযং 

| বিলানঃ প্রিয়লগলঃ॥ ৮০ ॥ 

৷ বিন্যামেতি। যদ্কাবে অঙগগন।ং বিনাাসতঙ্গিঃ সুকুমার! মহামে।হিনী ভবেৎ তল্পলিতং, 

নাম উদীরিতং কথিতং। স্থুকুম।রা কথন্তুত]। ভ্রবেিলাসে। মনোহরে। মহামোহনো ঘপ্যাঃ 

| সা ॥ ৮২ ॥ 
ৃ 

এবং তিনি স্বীয় বদন নীলবসনে আপরণ করিলেন, তথ। আ.ঘুর্ণত- 

লে।চনদ্ধয়ে কটাক্ষপ।ত করিতে করিতে কান্তকে একস্ত পরিতৃপ্ত. 
ৰ করিতে লাগিলেন ॥ ৮০ ॥ 
| শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে শ্রীরাধ! যদ দণ্ডায়মান হইয়। থাকেন, তাহ! হইলে 

তিনি তিন অঙ্গ ভঙ্গ করত জনৃত্য করাইঘ| মুখ ও নেত্রে নানা-ভাবের 
উদগার করেন। কাস্তার এই ভাবকে ললিত নামক অলঙ্ক।র কহ! 
যা ॥৮১॥ | 

এই বিষয়ের প্রম(ণ উদ্জ্বলনীলমগিয় অনুভ।ব- 
প্রকরণে ৭৫ অস্কে যথ। ॥ 

যাহাতে অঙ্গ সকলের বিন্যসভঙ্গি, শৌকুম।ধা্য ও জ্রবিক্ষেপের 
মনোহারিত্ব প্রকাশ পার, তাহাকে ললিত কহা যায় ॥৮২॥. 



রি প্রীচৈতন্যচরিতামত। [মধ্য । ১৪ পরিচ্ছেন।' 

ললিত ভূষিত যণে রাধা দেখে কৃষণ। কৌছে দৌহ! মিলিব।রে হয়ত 

সতৃষ্চ ॥ ৮৩। 
তথাহি গে।বিন্দলীপাম্বতে নবমপর্গে চতুর্দণ শ্লেকে 

এম্থকারব।ক্যং যথ| ॥ 

হি] তির্যাগ্ গ্রীবাচরণকটিভ গীস্ুমধুরা 
চলচ্চিল্লীবল্লীদ্লি রতিনাথোর্জি্ হধনুঃ | 

প্রিয়প্রেমোল্ল সোল্লঘিত-ললিতালালিততমুঃ 

প্রিয়গীত্যে ম।দীছুদে হললিতালস্কীতিযুত ॥ ৮৪ ॥ 
পাপী পপ শী শশী সপন 

স্থাতুং গন্ধং রি পিয্ীত উনি সিভিক যু্াসীং। জিরিতিরিজা রা 

প্রকারমাহ হিয়েতযাদি। চলক্চিল্রী ভ্রঃ দৈব বর্জ তয়! দলিতে| নির্জিতঃ কদর্পসো1ঝিতধনু- 

ধয়। সা। প্রিয়সা প্রেয়ো য উল্লাসস্থেনোলনসিতা সা চাস ললিতয়! লালিহ। তনুর্যসা: স|। 

শ্থিয়প্রেমোল্ল(সে।লসিতা চাসৌ ললিতা চেতি তয়। ললিতা ক্রোড়ীকতা হস্তম্পর্শ। দিনা 
সেবিতা তন্ুর্ধসাঃ সা। তসা মানবৃদ্ধো ললিতায় হর্ষো ভবতীতি ভাবং। ললিতং যথো. 

জ্ৰলনীলমণৌ | বিন্যাসভ্গিরগানাং জবিলাসমানাহবা। সুকুমারা ভবেদ্যর ললিতং তছুদী- 
রিতং ॥ ৮৪ ॥ 

পিস্পীপীশিি্ পাটি 

০ স্পা । পপ এ জি পাশ টিপিপি পক পাপ 

1”: ভ্রীরুধ্চ যখন শ্রীরাধাকে ললিতালঙ্কৃতভূষণে অবলোকন করেন, 
তখন ছুই জনে পরস্পর মিলিবার নিমিত্ত সড়ৃপ্ হয়েন ॥ ৮৩ ॥ 

এই বিষয়ের গ্রমাণ গোবিন্দলীল।মুতের ৯ সর্গে 
১৪ শ্নোকে গ্রঙ্থছকারের বাক্য যথ। ॥ 

শ্রীরাধা যাইতে ব1 থাকিতে অদমর্থ। হইয়! লজ্জায় গ্রীবাদেশ বক্রে, 
চরণ ও কচির শ্বমধুর ভঙ্গী, কন্দর্পের উর্জজিত ধনু নির্জয়কারিণী চঞ্চল 

ভ্রলতী সম্পন্ন! এবং প্রিয়তমের 'প্রেমবশতঃ উল্লমিতা ও ললিতা কর্তৃক 
( লালিতাঙ্গী হই প্রিষ্মতমের শ্রীতিনিমিত ললিতনামক অলঙ্কার অল- 
তা হইলেন ॥ ৮৪1 | 

৮. 



মধ্য । ১৪ পরিচ্ছেদ । ] জ্রীচৈতনাচরিতায়ুত | ৫৮১ |. 

পাপা পপি আপ পপপপীশীশিসপিপ্পাট পাপী স্পেস পাশে শি পপি শী পপ পপি ২ ২ পেস্ট শি পীতিশি ২ টিিগ। 

লোভে কৃষ্ণ আপি করে কঞ্চুকাকর্ষণ। অন্তরে ইচ্ছ। বাঁহিরে রাঁধ! 

করে নিবারণ ॥ বাছিবে বাঁমত। ক্রোপণ ভিনরে সখ মন। কুট্রমিত নাম 
এই ভাববিভূষণ ॥ ৮৫ ॥ 

তথাছি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে ভ্রিশগুতাকে 

কুট্টমিতলঙ্ষণং যথা ॥ 
স্তনাধরাদিগ্রহণে হত্প্রীতলপি সম্্রমাৎ। 

বহিঃক্রোধো ব্যথিতবং প্রোজজং কুট্রমিতং বুধৈঃ ॥ ৮৬ ॥ 
কৃষ্ণলাঞ। পুর্ণ হয করে পাণিরোধ। অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে 

বাম্য ক্রোধ ॥ বাথ। পাঁঞা করে যেন শুক রোদন। ঈষৎ হাঁসিয়। করে 
ম্স্্ম্ 

সপ্ত শীত পিপল শ পেপসি ালাশ শশী ৮ পপ - পপ পা পি সস. ৩০০ সত পিপী ৩ পপি পপাপস্প্পাশাপা শা শশা শী 

স্তনাপরাদীতি। ভ্যনাপরাদিগ্রচণে স্তনাবলগ্বনালিঙ্গনচঙ্ধনাদিকরণে জদ: হদয়সা অন্ঃ. 
৷ করণসা শ্রীতৌ মহাসান্তোদে সন্তি। অপি নিশ্চয়ে। সন্্রমাৎ সথাগ্রে লজ্জাহেতুতৃতাং | বাথি. 
তবং পীড়িতবং। বগির্বাহো ক্োধে ভবেং। এবন্ৃছো ভাব: । বুটধরসিকৈঃ কুট্রমিতং তং 
সংজ্কং প্রাকুং কথিতমিতি ॥ ৮৬ ॥ 

সপ ৯৮ পাপী 774 

শরীর লেভ বশতঃ আগগন করিয়া! কুক (কাচুলি) আকর্ষণ 
করিলেন, শ্রীরাপ।র তান্তরে ইচ্ছ!, কিন্তু ঠিনি বাছিরে নিবারণ করেন। 
যাহার বাহিরে বামতা ও ক্রোধ এবং অন্তরে মন হুখী হয়, সই ভাব 
অলঙ্কারকে কুটমিত বলে ॥ ৮৫ ॥ 

উদ্জ্বলনীলমণির অনুভাঁবপ্রকরণে ৭৩ অঙ্কে 
কুট্রমিতের লক্ষণ যথা | 

স্তন ও অধর গ্রহণ করায় হৃদয়ে প্রীতি হইলেও সন্্রমবশতঃ বাধি- 
তের ন্যায় যে বাহে ক্রেধ প্রকাশকরণ পণ্ডিতগণ তাহাকে কুটমিত 
বলেন ॥ ৮৬ | 

শ্রীরাধা পাণিরোধ করা শ্রীকু্চের বাঞু। পূর্ণ হয়, শ্রীরাধা অন্তরে 
অ।নন্দিত ও বাহিরে বাম্য প্রাপ্ত হইগা শুফরোদন এবং ঈষং হাস্য 

পি এরা রি ৮ পপ 

শী 

শী পিপি পিপিপি স্পা াসপিপ স্পা পিপিপি, সস 

| 



বচ 
মাটি _. প্রী্টেন্যচরিতাম্ৃত। [মধ্য। ১৪ পরিচ্ছেদ | 

প্প্পাপপাসশি পপ স্পেস সপ স্পা শপ, ৮৮ পিল 

কৃষেকে ভংসন | ৮৭ ॥ 

তথহি গোস্বামিপাদে।ক্তঃ শ্লোকো যথা ॥ 
পাণিরে।ধ্মবিরোধি তব|ছং ভতদনাশ্চ মধুরস্মি তগর্ভাঃ | 
মাধবস্য কুরুতে করভোরুহণরিশুফরুদিতঞ্চ মুখেইপীতি ॥৮৮। 

এইমত আর মব ভাব বিভূষণ। যাহাতে ভূমিত রাধা হরে কৃ, 
মন ॥ অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণণ | আপনে বর্ণেন যদি সহস্- 
বদন ॥ ৮৯ ॥ শ্রীনিবাস হাগি কহে শুন দামোদর। আমার লক্ষী 

০ 

০ 

পানিরোধেহি । করভোরুঃ কারকরবদুরূ যসা1: স| রাধা মাধবসা কৃষ্ণসা পাণিরোধং 

নিজাঙ্গে হস্তার্গগবারণং কুরুছে। কণস্ভৃতং বারণং | অবিরোধিতবাঞ্ং তৎপাঁণিতাঁগং কর্তৃং 
শান্তি বাঞ্চ যন্রিন্ তং। পুনর1হ। সা রাধা মাপনাম্র ভংসনা: অনেকনিনাঃ কুরুতে। কথ. 

স্তৃত নিন্দাঃ। চ পুনমধুরাণি শ্মিতমন্দহপাগর্পাহক্করক্রোপাদীনি যাস তাঃ। চ পুনঃ | স| 

রাধ| হারি কৃষ্জমানসহরণং শীল' শুফং মিথা|গ্রচারণং রুদি তং মুখে বদনেহপি কুরুতে কৃত- 

বতী। অরানমর্হানন্দঃ বাহ্যো বামাক্রোধাদি এটতঃ প্ররষ্জসানন্দো বর্দধতে 1৮৮ ॥ 
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করিয়। ভীকৃঞ্চকে তপন করেন ॥ ৮৭ ॥ 

গোম্বামিপাদোক্ত শ্লোক যথা ॥ 

করিকর-সদৃশ উরুশালিনী শ্রীরাধার যদিচ শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ত্যাগ 
করিতে ইচ্ছ। নাই, তথ।পি উহার পানিরোধ অর্থ।ৎ নিজাঙ্গে হস্ত।পপণ 
বারণ ও মধুর হাম্যগর্ড তৎপন এবং স্থখসত্বেও শুকফরোদন করিতে 
লাগিলেন ॥ ৮৮ ॥ 

এইমত অ|র যত ভব বিভূলণ আছে, তাহাতে বিভূষিত হইয়া 
স্বীরাধ। শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করিয়। খাকেন। শ্রীকৃষ্ণের অনস্তলীলা, 
যদি সহত্রবদন অনন্তদ্বব স্বমং বর্ণন! করেন, তথাপি তাহার বর্ণন হয় 
না ॥ ৮৯ ॥ | 

.. দে যাহা হউক, অনস্তর প্রীনিবাল হাদ্যবদনে কছিলেন, দামোদর !+ 

ূ টিটি 



৪ 

৬ ূ 

মধ্য। ১৪ পরিচ্ছেদ |] প্রীচৈতনাচরিতাক্ষত । €৮৩, 

উরানিযারারারিারারারো ররর ররর রে রাজিোটিররিটি 
দেখ সম্পদ্ বিস্তর ॥ বৃন্দাবন-সম্পদ্ কেবল ফুল কিশ্লয়ু। গিরিধাতু 

শিথিপিঞ্ক গুঞ্জ।ফলময় ॥ বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগম।থ। গুনি লঙ্গমী- 

দেবী মনে হেল আসোয়াথ ॥ এ সম্পত্তি ছাড়ি কেন গেলা বন্দাবন। 

তরে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন ॥ ৯০ ॥ তোমার ঠাকুর প্বেখ 

এন সম্পত্তি ছাড়ি। প।তফুল ফল-লোভে গেল! পুষ্পবাড়ি ॥ এই মর্ম 

করি কহায় বিদদ্ধশিরোমণি । লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভু দেহ আনি ॥ 

এত বলি মহা'লক্ষীর সব দাঁদীগণ। কিবস্ত্রে বান্ধি আনে প্রভুর পরি- 

জন ॥ লক্ষীর চরণে আনি করায় প্রণতি। ধনদণ্ড লয় আর বরায় 

বিনতি ॥ রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন। চোরপ্রায় করে জগন্গাথের | 

ভৃত্যগণ ॥ সব ভৃতাগণ কছে করি যোড়হাত। কালি আনি তোমার 

7 ১ শশা শাকিল 

শ্রবণ কর, অ।মার লক্ষমীর বিস্তর সম্পদ আছে। বৃল্দাবনের সম্পদ 

কেবল মাত্র ফুল, পত্র, গিরিধাতু, শিশিপিচ্ছ ও গুপ।ফল। এই বৃন্দাবন 

দেখিবার নিমিত্ত জগন্নাথদেব গমন করিয়াছেন শুনিয়া লক্ষণীদেবীর মন 

জন্মস্থ হইল, এ সম্পন্তি পরিত্যাগ করিয়। কেন বৃন্দাবন গমন করি- 

লেন? এই বলিয়া তাহ!কে হাদ্য করিতে লক্ষ্মী সজ্জিত হইলেন ॥ ৯৭॥ | 

 দ্বেখ, তোমার ঠাকুর এত সম্পন্তি পরিত্যাগ করিমা পাত, ফুল-ও 

ফলের লালপায় পুগ্পবাটিক।যু গমন করিলেন, এই কর্্দ করিয়া তিনি 

বিদদ্ষশিরোমগি কহাইয়! খাকেন, লক্ষবীর অগ্রে নিজ প্রভূুকে আনয়ন 

করিয়। দ।৪। এই বলিয়। মহ।লক্ষীর দ।নীগণ কটিবস্্রদ্।র! প্রভুর পরি- 

জনবর্গকে বন্ধনপূর্ধক লক্ষ্মীর অগ্রে লইয়। গিয়। প্রণতি এবং অর্থ 

কুরাইয়! বিনয় করাইলেন। তথ। রথের উপর দু প্রহার করত জগ- 

ম্াথের ভূত্যগণকে চোরপ্রায় করিলেন। তখন.জগগ্গ।থদেবের সৃত্যগণ 

রূহিলেন, কলা আপনার জগন্নথদেবকে আনয়ন করিয়] দিব, এই কথ 

০০ 

[৭৪] 



রি ্ীরটচতন্যচরিতান্ত। [মধ্য । ১৪ পরিচ্ছেদ? 

আগে দিব জগন্নাথ ॥ তবে লক্ষী শান্ত হৈয়া যান নিজর | আমার 
লক্ষ্মীর সম্পদ্ বাক্য অগেচর ॥ ৯১ ॥ দুগ্ধ অ।উটে দধি মথে তোমার 
গোপীগণে | আমার ঠাকুরাণী বৈগে রত্বসিংহ।সনে ॥ নারদপ্রককৃতি 
শ্ীবাল করে পরিহাগ। শুনি হাসে মহাপ্রভূর যত নিজদাঁদ ॥ ৯২ ॥ প্রড় 
কহে শ্রীবাস তোঁখার নারদম্বতাব। এরশর্ষ ভায় তোমায় ঈশবরপ্রভাব | 
দাযোদরস্বরূপ ই গুদ্ধ ব্রজধাসী | এশ্বধ্য না জানে রহে শুদ্ধপ্রেগে 
ভাপি | স্বরূপ কহেন শ্রীবাম শুন লাবধানে। বৃন্দাবন-সম্পদ তোমার 
নাহি পড়ে কাঁণে ॥ বৃন্দাবনের স।ছজিক যে সম্পদ্পিদ্ধু। দ্বারকা বৈকুঠ- | 
সম্পদ তার এক বিন্দু ॥ পরমপুরুষে[ভম স্বঘং ভগব|ন্। কৃষ্ণ ধাহা ধশী। 

গুর্দিয়। ল্গমীদেবী শান্ত হইয! নিজগৃছে গমন করিলেন । অনন্তর প্রীনি- 
বাস কহিলেন, দামোদর! দেখ, আমার লক্ষ্মীর সম্পদ বাক্যের অগো- 
চর অর্থাৎ তাহা বাক্যদ্বারা বর্ণন করা যায় ন| ॥ ৯১ ॥ 

তোমার গোপীগণ ছুপ্ধ আবর্তন করিয়! দধি মন্থন করে), আর আম।র 
| ঠাকুরাণী রত্বসিংহাপনে উপবেশন করিয়া থাকেন, নারদপ্ররুতি গ্রীবাপ 

| এইক্ূপ,পরিহাঁস করিলে মহাপ্রভুর নিজ দ।সগণ শ্রবণ করিয়া হাদ্য 
করিতে লাগিলেন ॥ ৯২ ॥ 

তখন মহা প্রভূ কহিলেন, তুমি নারদদপ্রকৃতি, ঈশ্বরপ্রভ1বে তোমাতে 
এয ক্ষত্তি হয়। এই ন্বরূপ দামোদর শুদ্ধ ত্রজবাসী, ইনি এশ্বর্যয 
জানেন না, কেবল শুদ্ধ প্রেমে ভাসিয়া থাকেন ॥ 
স্বরূপ কহিলেন, শ্রীধাদ! সাবধান হইয়া শ্রধণ কর, বৃ্দবনের 
সম্প্ তোমার কর্ণগেচর হয় নাই, বৃদ্দাৰনের যে স্বাভাবিক সম্পদ. 
সমু বাকা ও ধৈকুঞ্ে সম্পদ তাঁহার এক বিনদস্বরূপ, পরমপুরু- 



৪ পপি 
তে সপ পপ পপ পিসী সপ পা পপ সপ 

রি 
মধ্য। ১৪ পরিচ্ছেদ । ] ্রীচৈতন্তচরি তাম্বৃত | 

[পেই বৃন্দাবন ধাম ॥ চিন্তামণিময় ভূমি চিন্তামণিভবন। চিস্তামণিগণ 
দালীচরণভূষণ ॥ কল্পবৃক্ষপতা হা! সাহজিক বন। পুষ্প ফল বিনে কেহ | 
ন| মাগে অন্য ধন ॥ অনন্ত কামধেনু ধহ। চরে বনে বনে। ছুগ্ধমাত্র দেন 
কেছ না মাগে অন্য ধনে ॥ সহজ লে।কের কথা যাহ! দিব্য গীত। সহজ 
গমন করে নৃত্য পরিতীত ॥ সবিত্র জল ধহ| অমৃতলমাঁন। চিদানন্দ 
[লি স্বাদ্য ধহ! মৃত্তিমান্॥ লক্ষমী জনি গুণযাহ। লক্ষমীর সমাজ। |. 

ক₹ষ্ণবংশী করে ফহ। প্রিয়ণখীকাজজ ॥ ৯৩॥ | 
তথ।হ ব্রহ্মলংহিতায়াং ৫৬ শ্লোকঃ॥ 

শিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরণ্ষঃ কল্পতরবে। 
দ্রুগ ভূমিশ্চিন্ত।মগিগণময়ী তে।য়মম্থতং | 

০ শী শি শপ 

দিক্প্রদর্শিণণাং। ভদেখং শিজে্টদেবং ভজনীয়ত্েন স্তা তেন বিশিষ্টং তল্মোকং তথা | 
। স্োতি। শ্রিয়ঃ কান্ত! ইতি । খ্রিঃ ব্রজ হন্দরীরূপাঃ । তাপামেব মন্ত্রধাানে সর্ব প্রপিদ্ধেঃ। | 
 তাস।মনপ্তানামপোক এষ কান্ত ইতি। পরমনারারণাদিভ্যোৎপি ওুস্য তরোকেভ্যোংপি 
উদারলোকসঃ চ|স্য মাহায্মাং রি । কল্পতরবে। জ্রুমা ইতি তেষাং সর্বেধাজ্রর সর্ধগুদ।. 

7 শোস্পিপী পাপী ২ পাস 

০০০ সীট শি ীশিপীশিপিপ »৮ পেশী পলপিসপীশপীশ পি শিশীশীিস 

যে্ডম স্বয়ং ভগব।ন্ রী £ফ যেস্থানে ধনী (স্বামী), তাহাই বৃন্দাবন: 
ধাম, এই বৃন্দাবনের ভূমি ও গৃহ চিন্তামশিময়, চিন্ত।মণিগণ দালীদের 
চর'ভূষণ, স্ব(ভাবিক বনপকল কক্সপরৃক্ষ ও কল্পলতাময়, যেশ্থানে কোন 
ব্য" পুষ্প ফল ভিন্ন অন্য ধন কিছুই প্রার্থনা করে না, যেস্থানে বনমধ্যে' 
অন্ত ক।মধেনু বিচরণ করে, উহাগা কেবল দুগ্ধমাত্র দেয়, উহছাদিগের 
নিকট কেহ অর্ন্য ধন প্রার্থনা করেনা। ঘেস্থানে স্বাভ।বিক লোকের 
কথাই [দণ্য গান, স্বাভা(বক গমনই নৃত্য, সকল স্থানের জল অযৃততুল্য, 
যেস্থানে চিদানন্দময় জেযতিই মুভিমান্। যেম্থানে লক্ষমীজয়ি গুণ ও 
লক্ষ্মীর সমাজ এবং ষেস্ছানে শী$ঞ্চের বংশীই, পরিযসখীর কার্য করিয়া 
থাকে ॥৯৩॥ ্ 

এই বিষয়ের প্রমাণ বৃদ্ষলংহিতার ৫৬ গ্লেরকে যথ। ॥ 
ভগব[নের নিত্য ধামে বত ললনাগণ, তাহার। সকলেই লক্ষারগ্া, 

তি. হু 
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৫৮৬৪ ভ্রীচৈতন্যচরিতাম়ৃত। [মধ্য | ১৪ পরিচ্ছেদ ৷ 

-ধ্থ| গানং নাট্যং গমনমপি বং লী প্রিয়সখী 

- চিদানন্দং জ্যোতি পরমপি তদাস্ব।দ্যমপি চ॥ ৯৪ | 
 তথ|হি ভক্তিরসামৃতপিদ্বে! দক্ষিণবিভাগে ১ লব্রধ্যাং 

| ৮৪ শকধুতং বিল্বসঙ্গলধান্যং ॥ 

চিন্ত।মণিশ্চরণভূষণমঙগ্গন।ন।ং 

শৃঙ্গারপুষ্পতরবন্তরবঃ স্র[ণ।ং | 

শী ীিিসশশীদিশিশি িশিতিত শিস 

সা, 

মাত্তখৈব এথিতং তৃমীত্যাদিকঞ্চ তদ্বং | ভূমিরপি সর্বপ্পৃহীং দগ|তি কিমুত কৌন্ব হাঁদি। 

'চোয়মপামৃতমিব-শ্বাছ কিমুতামৃতমিত।|দি রীতা! । বংশী প্রিষলর্থীতি সর্বতঃ শ্রীতষঃসা 

সুখস্থিতিজূপত্বেন জ্ঞেযং। কিং বছনা। চিদ।নন্নপঙ্ষণংঃবন্েব তর জোতি শচন্ত্রসূ্ম)দিরূপং। 

সমানোদিতচন্র্ক মতি বুন্দীবনবিশেষণং | গৌতমীমতন্ঞ্চয়ে তবং নিভাপূর্ণচন্্ত্বাৎ। তথা 

তদেব পরমপি তদ্বৎ গ্রকাশামপীত্যর্থঃ। তথ| তদেব তেষামাস্বাদ্যং ভোগমপি চিচ্ছঞ্চি- 

ময়তারদিতি ভাবঃ। দর্শয়াম।স লোকং শ্বং্গোপানাং তমসঃ পরমিতি দর্শনাং ॥ ৯৪ | 

চিন্তামপিরিতি। বুন্দাবনং বৃন্দাবনে। অঙ্গনানাং গোপীনাং তদ্দাসীনাঞ% চরণভূষণং 
চয়ধালঙ্কারশ্িন্ত।মণিঃ সাঁং। শৃর্গারপুপ্পহরণঃ শৃগার|য় অলঙ্করণাঁণ কুঞ্জোপবেইটি তলা. 
স্পা শশীশী শী শীল 228). 

যত পুরুষগণ দে মকলই পরমপুরুষ শ্রীরকৃষ্ণন্বরূপ, যত বৃক্ষ সে কল 
বৃঙ্ষই কল্প তরুরূপ, যে ভূমি সেই চিন্তামণিগণমণ্ডিত বেদী, যে জল সেই 
অযৃত, যে কথ! সেই গা ন, যে গমন ঘেই নট্যরূপ এবং তাহার বংশীই 

প্রয়তম| সখীক্ূপা, যেহেতু এ বংশিক।ই শ্রীকৃষ্ণের অখস্থিতি শ্রবণ 

করইধ) থাকে ॥ ৯৪ ॥ 
ভক্তিরসামুতসিদ্ধুর দক্ষিণবিভাগে প্রথমলহীর ূ 

৮৪ অন্ক্ৃত বিল্বমঙ্গলের বাক্য যথা ॥ ূ 

| হেকৃধণ! তোমার বৃন্দাবনের এই্বর্যের কথ! আর কি বর্ণন করিব 

| যেস্থানে গোপাঙ্গনগণের চরণভূষণই চিস্তামণি, শৃঙ্গারপুষ্পের বৃক্ষ- 
| অক্রণই পানিজাত বৃক্ষসমূহযরূপ, ধেনুমঝল কামধেনু বৃন্দের সাদৃশ্য 

সি 
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বুন্দ।বনং ব্রজধণং মন্য ক।মধেনু- 

বন্দ!নি চেতি ম্থখপিদ্ধুরহো! বিভূতি2 ॥ ইঠি ॥ ৯৫ ॥ 

শুনি প্রেমাবেশে নৃঠ্য করে ভ্রীণিবাস। কক্ষঠাপি বালায় করে 
টু অট্র হ।স ॥৯৬॥ রাপার শুদ্ধ রদ গভু আবেশে শুনিল। সেই রণা- 

বেশে প্রভু নৃত্য আরন্তিল ॥ রদলাবেশে প্রভুর নৃগ্য স্বরূুপের গান। 

বোল বে।ল বলি প্রভু পাতে নিজ কাণ ॥ ব্রপরগ গীত শুনি প্রেম উথ- 

লিল। পুরুষোন্তম গ্রাম প্রভূ প্রেমে ভাম।ইল | ৯৭ ॥ লক্গনীদেবী যথা- 

কালে গেলা নিজ ঘর। প্রভু নৃষ্য করে হেল তৃতীয় প্রহর ॥ চারি সম্প্র- 
দাঁ় গান করি শ্রান্ত ছৈল। মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল ॥ রাঁধা- 

বুঙ্গাদয়ঃ সুর।ণ।ং দেবানা: কল্পতরুবন্তাঞ্তি। নন তভোঃ ্রজধনং গোপম হ্ঃ কামখেমুবৃন্ন।নি | 

ক।মধেমুবৃন্ববন্তবতি। ইত/নেনাত স্থুখসিন্ধুঃ সগি ভৃতিঃ মহৈশধাজণগপা। অহ1 

আশ্চর্য্যং ভবতীতার্থঃ ॥ ৯৫ ॥ 

ভজন] করিতেছে, অত এব ্ি আশ্চর্য্য! তোমার দি সখ? সন্ধু- 

স্বরূপ ॥ ৯৫ ॥ 

এই নকল কথ শুনিয় শ্রীনিধান প্রেম।বেশে নৃত্য, কক্ষতাপি বাদ্য 
(বগলব।দ্য) এবং অট্ট অট্র'( উচ্চ) হাপ্য করিতে পাগিলেন ॥৯৬॥ 

মহাপ্রভু আবেশে শ্রীরাধার শুদ্ধপ্রেম শ্রবণ করিয়! সই রণাবেশে 

নৃত্য আরম্ভ করিলেন, রাবেশে গ্রভুর নৃত্য ও স্বরূপের গান হইতে- 
ছিল, বল বল বলিয়! প্রভূ নিজ কর্ণপাত করিলেন। ব্রজরম গন শ্রাবণ 
করিয়! প্রেম উচ্ছলত হওয়ায় পুরুষোত্তম গ্র।ম (নীলাচল) প্রেমে 
ভান।ইয়। দিলেন ॥ ৯৭ ॥ 
অনন্তর লক্গবীদেবী যথাকালে নিজ গৃছে গমন করিলেন, গ্রতু নৃত্য 

করিতেছেন, বেলা তৃতীয় গ্রহর হুইল, চারি সন্প্রদয গান করিয়। শ্রাস্ত 

হইলেন। মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, ঝ|ধ|র প্রেম! 

হট, ৬ 
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প্রেমাবেশে প্রভু হৈল। সেই মুর্তি। নিত্য।নন্দ দূরে দেখি করেন প্রণতি 
॥ ৯৮॥ নিত্য।নন্দ জানিয়। গ্রভুর তাবাচেশ। নিকট না আইসে রছে 
কিছু দুরদেশ | নিত্য।নন্দ বিন। প্রভুকে ধরে কোন্ জন। গ্রভূর আবেশ 
ন1 যায় ন। রহে কীর্তন ॥ ৯৯ ॥ ভঙ্গী করি স্বরূপ মবার শ্রম জানাইল। 
ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহা হৈল॥ মব ভন্ত লঞ| প্রভু গেল! 
পুষ্পোদ্যানে। বিশ্রাম করিয়! কৈল মধ্যান্িক স্নানে ॥ ১০০ ॥ জগন্ন।- 
থের প্রম।দ আইল বনু উপহ।র | লক্ষ্মীর প্রনাদ আইল বিবিধ প্রকার ॥ 
লব! লঞ| নানারঙ্গে করিল ভে।জন। সন্ধ্য। স্নান করি কৈল জগম।থ 
দর্শন ॥ ১০১ ॥ জগন্নাথ দেখি কৈল নর্ভন কীর্তন। নরেন্দ্র জলক্রীড়। 

করে লৈএ। ভক্তগণ ॥ উদ্যানে আলিঞ| করেন বন্য ভোজনে। এইমত 

বেশে প্রভূ রাধামূ্তি হইয়। দুর হুইতে নিত্যানপ্দকে দেখিয়। প্রণাম 
করিলেন ॥ ৯৮ ॥ 

তখন নিত্যানন্দ প্রভু মহপ্রভূর প্রেমাবেশ জানিয়! নিকটে ন৷ 

অ।পিয়। কিছু দুরদেশে অবস্থিত রহিলেন। নিত্যানন্দ ব/তিরেকে মহ।- 
প্রকে কোন্ ব্যক্তি ধরিবে? প্রভূর আবেশ যায় না এবং কীর্তনও 

নিবৃত্ত হয় লা ॥ ৯৯। 
_ এই সময়ে স্বরূপ-গ্োম্বামী ভঙ্গী কিয়! মকলের পরিশ্রম নিবেদন 
করিলে, ভক্তগণের শ্রম দর্শনে মহা প্রভুর বাহাজ্ঞান হইল। তৎপরে সমু- 
দয ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়। পুষ্পোদ্য।নে গমনপুর্বক বিশ্রাম করত 

1 মধ্যাহ্ন ক।লীন স্নান করিলেন ॥ ১০০ ॥ 

অনন্তর বহু উপহার স্বরূপ জগম্াথদেবের মহা প্রলাদ ও লক্ষমীদেবীর 
বিবিধ প্রকার উপহার আ।পিয়। উপস্থিত হইল। মহাপ্রভু তক্তগণসঙ্গে | 

ভোজনপূর্র্বক মন্ধ্য।স্।ন করিয়! জগ্নম।থদর্শনে গমন করিলেন ॥ ১০১॥ | 
জগম্াথদেব দর্শন করিয়া পশ্চাৎ নরেন্দ্রমরোবরে গমন করত 

2 টপ 
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ক্রীড়। প্রভু কৈল অ্ট দিনে ॥ ৯*২॥ আর দিনে জগম্নাখের ভিতর 

বিজন্ন। রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয় ॥ পূর্ব কৈল প্রভু লৈঞা 
তক্তগণ। পরম আনন্দে করে কীর্তন নর্তন ॥ ১০৩1 জগম।থের পুন 
পাণ্ুবিজয় হৈল। এক কোটি প্রডেরী তাহ! টুটি গেল ॥ পাণুবিজ- 
য়ের তুলি ফাটি ফুটি যায়। জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পল।য় ॥১০৪ ॥ 
কুলীনগ্র'মী রামানন্দ সত্যরাজ খান। তারে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া 
সম্মান ॥ এই পট্টডোরীর তৃমি হও যজমান। প্রতিবর্ধ আনিবে ভোরী 
করিয়! নির্মাণ ॥ এত বলি দিল! তারে [িঁড়। পষ্টডোরী। ইহা দেখি 
করিবে ভোরী অতি দৃঢ় করি ॥ ১০৫॥ এই পট্রডোরীতে হয় শেষের 
অধিষ্ঠান। দশশৃর্তি ধরি ধেঁহ সেবে ভগবান্॥ ভাগ্যবান্ মত্যরাজ বহ- 

জলঙ্ীড়াকরণানন্তর উদ্যানে অ।গিয়া বন্যভোঞজন করিলেন, এইরগ 
ক্ীড়। আট দিবল করা হইল ॥ ১০২ ॥ 

অন্য এক দিবস জগন্নাথদেবের ভিতর বিজয় উপস্থিত হইলে জগ- 

শ্নাখদেব রথে চড়িঘ়! নিজালয়ে যাত্রা করিলেন। হা প্র পূর্বের ন্যায় 
ভক্তগণকে সঙ্গে লইমা পরগানন্দে কীর্তন ও নৃত্য করিতে আরম্ভ করি- 
লেন ॥ ১০৩ ॥ 

জগন্নাথের পুন-নার পাগুবিজয় উপস্থিত হইল, তাহাতে এককোটি 
পট্টভোরী ও পাণুবিজয়ের তুলিকা সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে 
লাগিল, জগন্নাথের ভরে তুলিক! সকল উড়িয়। চল 1 ১০৪ ॥ 

মহাপ্রভু কুলিনগ্র।সবালী রামানন্দ মত্যরাজখানকে সম্মান করিয়। 
আজ্ঞ! করিলেন, এই পট্টভোরীর তুমি ষজমান হও, ডোরী নির্মাণ করিয়া 
প্রতিবসর লইয়া! আপিব। এই বপিপ়; তাহাকে ছিড়া পট্টডোরী 
দিলেন, তুমি ইহ! দেখিয়া দৃঢরূপে পট্টভো রী প্রস্তুত করিব। ॥ ১০৫ ॥ 

এই পট্টভোরীতে শেষদেবের অধিষ্ঠ।ন হয়, ধিনি' দশ মূর্তি ধরিয়া 

তু __ ্ 
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র/গানন্দ। পেব। তক! পঁঞি। হৈল পরম-আ|নন্দ ॥ প্রতিবর্ষ গুপ্ডিচাতে 

সব ভক্তনঙ্গে। পট্রডেরী লঞ্। অ।ঘে অতি বড় রঙ্গে ॥ ১০৬ ॥ তবে 

জগন্নাথ যাই বপিলা সিংহাসনে । মহ।গরভূ ঘর আইলা লৈয়া ভক্তগণে 

॥ ১০৭ ॥ এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখইল। ভন্তগণ লঞ| বৃন্দ।বন- 

1 কেলি কৈল॥ চৈতন্য গ্রভূর লীল। নন্ত অপ|র। সুহত্রবদনে যার 

ন।ছি পায় পার ॥ ১০৮॥ শ্রীননপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্য-। 
চরিত।মৃত কহে কুষ্ণদান ॥ ১০৯ ॥ 

॥ % ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরি তাতে মধ্যখণ্ডে হো।রাপঞ্চমীঘা ্াদর্শনং | 

ন।ম চতুর্দণঃ পরিচ্ছেদঃ | % ॥ ১৪ ॥ % | 

-স্াশাঁঁিশি শীীপ্ী পিপিপি শসা শিশীপসস্পী শট শিশিসসপোস্পিসী পি স্সীপীস্পী শী পিপিপি িা্সপপসমররপরগররররপযসস 

নি রো 

/*॥ তি চদণঃ পর পরিচ্ছো: ॥*॥ 
২ ৯ শোপাটাশী তি শািটাা শরীক শী 

৯ ১০: ৮2 শী টিিিপিটি টি িশিশিশীশ্িিশিতিিতি। শি পিন শশী তা 

ভগবানের সেব। করেন। | ভাগাবান্ তারা বস রামানন্দ পেব! আছ! 

পইয়। পরম আনন্দিত হইলেন এবং প্রভুর আজ্ঞায় প্রতিবগুদয় 

কৌতৃকলহকারে সমস্ত ভক্তগণকে সঙ্গে করিয়া পটডোী লইয়া আগমন 
করেন ॥ ১০৬ ॥ 

1. তৎগরে জগমাথ গিগ্া নিজ দিংহাঁলনে উপবেশন কগিলে মহা প্র 

1 ভক্তগণ লইয়া গুছ আগমন করিলেন ॥ ১০৭ ॥ 

এইবূপে তক্তগণকে যাত্রা দেখাইয়া! তাছ।দিগের সহিত রুন্দাবন- 

লীল। করিলেন, চৈতন্য প্রভূর লীলা অনন্ত, তাঁহ!র পার নাই, সহত- 
বদন অনন্তদেবও যাহার পার প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ১০৮॥ 

্্রীূপ রঘুন।থের পদপন্মে আশ! করিয়া! কৃষ্ণদান চৈতন্যচরিতা- 
মৃত কছিতেছে॥ ১০৯ ॥ 

॥%॥ ইতি শ্রীচৈতনাচপিতাম্বতে মধ্যথণ্ডে ্ীরামনারারণবিদ্া- 

রত্বকৃত চৈতন্যচরিতীম্বতটিপ্ননীতে হোরাঁপঞ্মীফাক্রা দর্শন নাম্ চতুর্দশ 
পরিচ্ছেদ ॥%0১৪॥%॥ 

1 



শ্রীচৈতন্যচরিতাস্বত। 
মধ্যলীল|। 

৯ 

পদদশঃ পরিচ্ছে: | 

নিন ভূগ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকং। 

অঙ্গীকুর্বন্ স্ফক,টাং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাং ॥ ১। 
ভয় জয় গ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত- 

রন্দ ॥ জয় গ্রীচৈতনাচরিতশ্রেততা তক্তগণ। ঠৈতন্যচরিতাযবত যার |. 

প্রাণধন ॥ ২1 এইমত মহা প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে। নীলচলে রি করে 
নৃত্য গীত রঙ্গে ॥ প্রথমাবসরে জগন্নাথ দরশন। নৃত্য গীত দগুবৎ 

_--শীশী টিপি শিস শশী সপসপন্স্ট ৮ ০পপপপেপাা 77 

 রিতেজেতি। | ও চৈ তন: সার্ক ভীমগৃহে কুপ্জন্ ভোজনং কুর্ন্ সন্ শ্বনিনষং 

নিজনিন্দ।ং কুর্বন্তং। অমোঘং তন্ামানং ব্রাঙ্গণং সার্ববভৌমজামাতরং অঙ্গীকুর্বান সম, শ্বং 

শ্বকীয়াং নিঙাং ভক্তবশাতাং ভক্তবশীভূতত্বং শ্ক,টাং বাক্াং চক্রে কৃতবান্। অত্র তক্তি- 

রাগসারভৌমসা নবন্ধেন গ্রভুরমোধং তারিতবাঁনিতি ভাঁবঃ ॥ ১ 
সপ 

স্্রীগৌরাগদের সার্বরভৌমের গৃহে ভোজন করিতে করিতে নিজা- | 
(নিন্দাক।রি সার্ধভৌমের জামাত1 অমে।ঘনামক ব্রাঙ্গণকে অঙ্গীকার 

করত স্পউরূণে নিজে যে ভক্তাধীন ভাহা প্রকাশ করিলেন ॥১॥ 
গ্ীচৈতন্যের জয় হউক জয় হউক, আ্রীনিত্যানন্দের জয় ছউক, 

অস্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবুন্দের জয় হউক। অপর শ্রীচৈতন্যচরিতের 

আোত। ভক্তগণ যাহাদের চৈতন্যচরিতা মতই প্রাণধনস্বরূপ, তাহ! দিগের 

জম্ম হউক ॥২॥ . ৯ - 

এইরূপে মহাপ্রভু নীল।চলে অবস্থিতি করিয়া অকগণগঙ্গ পরমা- 
নন্দে নৃত্য করেন। মহাপ্রভু প্রথম অবসর লময়ে জগন্ন।থ দর্শন, নৃত্য, 

[৭৫] 
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প্রণাম স্তবন ॥ উপল লাগিলে করে বাহিরে বিজয়। হরিদাস মিলি 

অ।ইসে আপন নিলয় ॥ ও ॥ ঘরে আঁদি করে কু নামসক্কীর্তন। অদ্বৈত 
আসিম়! করে প্রভুর পুরন ॥ স্থগন্ধি সলিলে দেন পাদ্য অচমন। 

সর্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর হ্থগন্ধি চন্দন ॥ গলে মালা দেয় মাথায় তুলসী- 

মঞ্জরী। যোড়হস্তে স্তুতি করে পদে নমস্করি ॥ পুজাপান্ত্রে পুষ্প তুলদী 

শেষ যে আছিল। সেই সব লএা এভু আচার্য পুজিল॥ ৪ ॥ 
তথাছি ॥ 

রধে কষ রমে বিষ্ো শীতে রাম শিবে শিব। 

০ 

গীত, দণডষং প্রণাম, স্তব এবং উপলভোগ (বাল্যভোগ ) লাগিলে 
ব।ছিয়ে ধিজয় অর্থাত বহির্গমন, তংপরে হরিদ্(মের 'মহিত মিলিত 

হইয়া নিজগৃহে আগমন করেন ॥ ও॥ 
মহ প্রভু গৃহে আগমন করিয়া নামসঙ্ষীর্তন করিতে প্রবৃতত হয়েন, 

এই লম্য়ে অতৈত আলিয়! প্রভুর পুজ! করিতে আর্ত করিলেন, স্বৃগন্থি 
সলিলে পার্য ও আচমন এবং সর্ববাঙ্গে ম্গদ্ধি চন্দন লেপন দরিয়া তৎ- 

1 পরে গলায় মাল! ও মস্তকে তুলমীমঞ্জরী সমর্পণপূর্বক পাঁদপদ্মে মমক্ক!র 

করত যোড়ছস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। গুখন মহাপ্রভু পুজাপাপ্রে 

পুষ্প ও তুলসীপত্র যাহা অবশিষ্ট ছিল, তৎসমুদাঁয় লইয়া আঁচার্ষ্যের 
পৃজ| করিলেন ॥ ৪ 

পুজার মনু থ। ॥ রর 

হেয়াধ!। তেকৃষ্ক! ছেরমে! হেবিষে। হেমলীতে! হে 

রাম! হেশিবে! হেশিব!.যেই হও, মেই হও, নিত্য নমস্কার, যেই 
হও, সেই হও, তোমাকে, নমক্ষর |. | 

রি নু 

চা 



্ রঃ ৬ 
পাশাপাশি সস শিট শিশির শপ 

ূ মধ্য। ১৫ পরিচ্ছেদ । ] শ্ীচৈতম্যচরিতা মত্ত | ৫৯৩ 

ূ এ পপীপিশাপ্পী শা শিপ 

যেহপি লোহগি নমে| নিত্যং, যে।হপি লোহপি নমো হস্ত তে ॥ 
“যে!হপি সে'হলি নমোহস্ত তে” এই মন্ত্র পড়ে। মুখবাদা করি প্রদ্ভ 

হাসে আচ!ধে্যরে ॥৫1 এইমত অন্যেনো করে নমস্কার । গ্রভূকে নিম- 

স্রণ অ।চার্ধ্য করে বার বার। আঁচার্ষ্যের নিমন্ত্রণ আশ্চর্ধ্য-কথন। 
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ পুনরুক্তি ভয় ত।হ1] না কৈল বর্ণন। 

আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ ॥৬॥ কেহ ঘরভাত করে কেহ 
| প্রল।দাম। এইমত নৈষসগণ করে নিমন্ত্রণ ॥ একেক দিন একেক ভক্ত- 
৷ গৃহে মহে।ৎসব। গ্রভূণঙ্গে ভাহা ভোজন করে ভক্ত সব ॥ চারিম(স 
ূ রহিলা সব মহা প্রভূ সঙ্গে । জগন্নথের শানাযাত্র। দেখে মহারঙ্গে ॥ ৭॥ 
ৃ এইমত নান।রঙ্গে চাতর্শাস্য গেলা। কৃষ্ণজন্মযাত্রায় প্রভু গোপবেশ | 
হেল! ॥ কৃষ্ণজনম্মযাত্র। দিনে নন্দমহোত্লব। গোপবেশ হেল! প্রভু লৈয়! 
শক্ত লব ॥ দধি ক ভার সবে নিজ কান্দে করি। মহোৎসব চ্ছাঁনে 
০১২ সপ পাশাপাশি ২7 ০ 

ূ 

|. পযোহণি সোহসি মোহস্ত তে” মহাপ্রভু এই মন্ত্র পাঠপূর্র্কক সুখ- 
৷ বাদ্য করিয়] আচার্য্যকে হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ 

র এইমত পরস্পর নমস্ক।'র করিয়া অদ্্বৈতার্য্য মহাপ্রভুকে বারম্বাপন 
ৃ নিমন্ত্রণ করিলেন । আছচার্য্ের নিমন্ত্রণ অতিশয় আশ্চর্য, রৃন্দাবনদাল 
ঠাকুর ইহ! বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছেন, পুনরচক্তি ভয়ে তাঁহা পুনর্ববার 

৷ বর্ণন করিলাম না, অন্য ভক্তগণ প্রতুকে নিমন্ত্রণ করিলেন ॥ ৬1 | 
কেহ ঘরে ভাত এবং কেহ মহা প্রপাদ।ন্ন, এইরূপে বৈষবগণ মিমন্ত্রপ 
| করিতে লাগিলেন, এক এক দিন এক এক ভক্তগুহে মছে।ৎসব হয়, 
প্রভূলঙ্গে ভক্তগণ লই মেই স্থ।নে ভোজন করেন ॥৭॥ ! 

এইরূণে নানারঙ্গে চাতুর্শ(স্য গত হইল, শীকুষেরর জন্বযাত্রার দিবস 
মহ!প্রভু গোঁপবেশ হইলেন। শ্রীকঞ্ডের জন্মধাত্রার দিনে নন্দমহোৎ- 
সবে মহাগ্রভু সমস্ত ভক্তগণ লইয়। গেপবেশ ধারণ করিলেন, সফল 
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| 



তা 

1 ৫৯৪ শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বত। [মধ্য । ১৫ পরিচ্ছেদ । 

আইল। খলি হরি হরি ॥ ৮ ॥ ৮॥ কানাপ্রি খুটিয়া আছে ই নন্দবেশ ধরি জগ- 
ম্নাথ মাহিতা হইয়াছে ব্রজেশ্বরী ॥ আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্রক।শী। 
সার্বভৌম আ।র পড়িছাপাত্র তুলসী। ঞিহা সবা লৈঞা। প্রভু করে 
নৃত্য: বঙ্গ | দধি দুধ হযিদ্রোজলে ভরে সবার অঙ্গ ॥ ৯। অদ্বৈত কছে 
সত্য কহিনা করিহ কোপ। লগুড় ফিরাইতে পার তবে জনি গেপ ॥ 
১০ ॥ তবে লগুড় লেএ প্রভু ফির।ইতে লাগিণ1 | বার বার আক|শে 
তুলি লুফিযা ধরিলা ॥ 'শিরের উপরে পুষ্ঠে সম্মুখে ছুই পাশে । পাদ. 

] মধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে ॥ অলাশুচক্রের প্রায় লগ্ুড় 

| ফিরায় দেখি মব লোক চিন্তে চমতক।র পায় ॥ ১১॥ এইমত নিত্যা- 

সিন 

ভক্ত দি -ভাঁর নিজ স্বদ্ধে ধারণপুর্বক হরিধ্বনি করিতে করিতে 
মহোংসব স্থানে আলিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৮ ॥ 

কান ই খুটিয়। নন্দবেশ ও জগম।থ মাহিতী যশোদাবেশ ধারণ করি- 
| যাছেন। আপনি প্রতাপরুদ্র, অ।র কাশীমিশ্র, মার্বভৌম তথ। পড়িছা- 

] পাত্র তুলসী এই সকলকে সঙ্গে লইয়| কু নৃত্য করিতে করিতে দি, 
দুগ্ধ ও.হ্রিদ্রাজলে সমন্ত লোকের অঙ্গ সেচন করিতে ল।গিলেন ॥৯॥ 
এ অনস্তর অদ্বৈত কহিলেন, মত্য কহিতেছি কোপ করিবেন না, 
যদ্দি লগুড়'(যষ্টি) ফিরাইতে গারেন, তবেই গেপ বালয়। জ।নিতে 
পারি 7১০ 

তখন মহা প্রড়ু লগুড় লইয়া ফিরাইতে আঁরস্ত করিলেন, বাঁরম্বার 
আকাশে তুলিয়া লুফিয়! ধরা; শিরের উপর, পৃষ্ঠে, সম্মুখে, ছুই পারে 
এবং' পাদমধ্যে লগুড় খুরাইতে লাগিলেন, তদর্শনে লোক সকল 
হাগিতে লাগিল এবং অলাতচক্রের, ন্যায়, লগুড় ফিরাইতে দেখিয়া | 

$ 



চর রয়ে জী 
মধ্য। ১৫ পরিচ্ছেদ।] শ্রীচেতন্যচরিতাম্থত | ৫৯৫ 

সপ িপস 

নন্দ ফিরায় লগুড়। কেক জানিবে তী (হার গে।পভাব গু ॥ ১২ ॥ | 

প্রস্তাপরুদ্রের আজ্ঞা য় পড়িছ। তূলশী । জগন্নাথের প্রসাদ এক বস্ত্র লঞ। 

অলি ॥ বহুমূল্য বস্ত্র গ্রভূর মন্তুকে বাদ্ধিল। আচার্ধ্যাদি প্রভূর সধ গে. 

পর/ইল ॥ ১৩ ॥ কানাই খুটিয় জগম্ন।থ ডুই জন। আবেশে বিলাইলা' 

ঘরে ছিল যত ধন ॥ দেখি মহাপ্রভু বড় সন্ভেষ পাইল। পিতা মাতা 

জ্ঞানে েঁহাকে নমস্কার কৈল ॥ পরম আবেশে প্রভু আইল! নিজ ঘর। 

এইমত লীল! করে গৌরাঙ্গ স্বন্দর ॥ ১৪ ॥ বিজয়াদশমী লক্ক।বিজয়ের 
দিনে ! বাঁনরসৈন্য হয় প্রভূ লৈয়া ভক্তগণে ॥ হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষ 

সলাত াসপস্পশিশি * শী সপিপাশী শি পাীস্পিপী পিপি তি পিস ৯ তিশা শশী 22 সপ পাপী পাপ সপ িস্পি প প্ক্্ ০ শা ৮. পপ শি শিপ সত এগ 

সকলের চিত্তে চমকার বোধ তইল ॥ ১৯ ॥ 
হপরে নিত্য।নন্দ প্রভৃও এইরূপ লগুড় ফিরাউতে লাগিলেন, ছুই 

প্রভুর গুঁড'গোপভাব কে জানিতে সমর্থ হইবে? ॥ ১২॥ 
তখন প্রহাপরুদ্রের আজ্ঞ(য় তূলসীপড়িছা! জগন্ন।খদেবের এক খানি 

প্রণাদি বস্ত্র লইয়া আমিলেন এনং এ বছু মুলোর বস্ত্রখানি মহাপ্রভুর 
মস্তকে বাদ্ধিয়া দিলেন, ততৎপরে আচার্মাপ্রভৃতি যত মহ।প্রভূর গণ | 

ছিলেন, তা দিগকেও এঁরূপে বস্ত্র পরিধান করাইলেন ॥ ১৩ ॥ 
তশপরে কানাই খুটিয়! ও জগন্নাথ ছুই জন প্রেমাবেশে বিশ হইরা, 

গৃঁহে যত ধন ছিল, তগুসমুদাঁয় বিতরণ করিলেই মহা প্রভূ সম্তষ্ট হুইয়] 

পিশ্তা মাত! জ্ঞানে ভীহাদিগকে নমস্কার করত পরম আবেশে নিজগৃহে 

আগমন করিলেন, গৌরাঙগহন্দর এইমত লীল! করিতে লাগিলেন 1১৪ 

অপর বিজয়।দশমী লক্কবিজয়ের দিবল মহাপ্রভু ভক্তগ্ণলহ বানর- 
সৈন্য ছইলেন এবং তিনি নিজে হনৃযানের আবেশে বৃক্ষশাখা লইয়া! |. 
নর ” | 



রি 
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৫৯৬ জরীচৈতন্যচরিতাম্বত। [মগ্য। ১৫ পরিচ্ছেদ । 

পপ সুর পপ “০ 

শখ! লঞা। লঙ্কার গড়ে চটি ফেলে গড় ভ।ঙগিয়া॥ ১৫।॥ কাহারে 

র/বণ। প্রভু কহে ক্রোধাবেশে। জগম্ম(ত। হরে পাপী মারিযু সবংশে। 

গেসাঞ্ির আবেশ দেখি লোকে চমহকার। সর্বলোক জয় জয় বলে 

বার বার ॥ ১৬॥ এইমত রাপযাত্র! আর দীপাবলী। উত্থানদ্বদশী যাল্জ। 
দেখিল দকলি ॥ এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লঞ। ছুই ভাই যুক্তি 

কৈল নিভৃতে বসিরা। কিবা যুক্তি কৈল &্ঠোছে কেহ নাছি জানে। 
ফলে অনুমান পাছে কৈল তক্তগণে ॥ ১৭ ॥ তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত 
ধোলাইল। গৌঁড়দেশ যাহ সবে বিদায় করিল॥ সবারে কহিল প্রড় 
গ্রত্যব্দ আগিয়। গুপ্ডিচা দেখিয়া যবে আমারে মিলিয়া ॥ ১৮॥ 

০ কপ এ পাপী পাপাউাপ ০৯১৯ পাপ, পল পাপী পা ৮ শিপ | শপ -৭ পপি পপ পা পাপ পপ আপা 

লঙ্কা'র গড়ের উপর আরোহণ করিয়! গড় ভার্গিয়া ফেপিলেন ॥ ১৫ ॥ 
_ তৎপরে মহাপ্রভু ক্রোধাবেশে কহিলেন, কোথায় রে মহাপ।পী 

রাবণ]! "জগন্ব।তাকে হরণ করিপ, মবংশে তোকে মারিয়া ফেলিষ, 
| তখন মহাপ্রভুর আবেশ দেখিয়া! লে।কসকলের চমতকার বে।ধ হুইল 

এবং বারম্ার জমধ্বনি দিতে লাগিল ॥ ১৬॥ | 
এইরূপে মহাপ্রভু রাসযাত্রা, দীপান্বিতা ও উত্ানদ্ব।দশী এই সকল 

দর্শন করিলেন । অপর এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে লইয়া ছুই 
জাতায় নির্জনে বপিয়! কি যে যুক্তি করিলেন, তাহ! কেহই জানে না, 
ভক্তগণ পশ্চা তাহা! ফলে অনুমান করিলেন ॥ ১৭ ॥ রা 

অনন্তর মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণকে ডাকাইয়া গৌঁড়দেশে গমন কর 
বলিয়। ত1হ।দিগকে বিদায় করিলেন এবং তক্তগণকে কছিলেন, তে।মর| |. 

মকল প্রতিষৎলর আসিয়া গুশ্িচা দর্শনপূর্্বক আমার সহ্তি সাক্ষাৎ | 

করি যাইব! 1১৮ ॥ : ম 
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আর 
মধ্য । ১৫ পরিচ্ছেদ। ] গ্রীচৈতন্যচরিত।মৃত। ৫৯৭ 

সস পাশাপাশি পিপি পপ পপ স্পিপাত। - 

আ]চার্য্যেরে আজ্ঞ! দিল করিয়। লম্মান। আচগুালাদিরে করিহ কৃষ্ণ- ্ 

ভক্কিদান ॥ নিত্যানলো আজ্ঞ। দিল যাহ গোঁড়দেশে। অনলি গ্রেমওকি' 
করিহ্ প্রকাশে ॥ রামপাল গদাধর আদি কতজনে। তোমার সহায় 
লাগি দিল তোমা সনে ॥ মধ্যে মধো আমি তোমার নিকট যাঁইব। 

অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব ॥ ১৯ ॥ শ্রীবালপণ্ডিতে প্রভু করি 

আলিঙ্গন । কে ধরি কহে তারে মধুর বচন ॥ তোমার গৃহে কীর্তনে 
আমি নিত্য নাটিব। তুমি দেখা পাবে আর কেহ না দেখিব ॥ ২০ ॥ 
এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এ সব প্রসাদ । দণ্ডবত করি ক্ষমাইহ অপরাধ ॥ | 
তার সেবা ছাড়ি অমি করিয়াছি সন্নান। ধর্শনছে কৈল আমিনিজ 

ততপরে সম্ম।ন করিয়! আচার্যাকে আজ্ঞ! দিলেন, আপনি চগ্াল 
প্রভৃতি সকলকে কুষ্ণভক্তি দান করিবেন। তদণস্তর নিত্যানন্দ প্রভৃকে 
অনুমতি করিলেন, আপনি গোঁড়দেশে গমন করিয়া অনর্গল প্রেমভক্তি 
প্রকাঁশ করিবেন। আর আপনার সহায় নিমিত্ত রামদ।স ও গদ্)ধরপ্রভৃতি 

কতিপয় জনকে আপনার সঙ্গে দিল।ম এবং অমি মধ্যে মধ্যে আপনার 
নিকটে গমন করিয়া অলক্ষিতে আপনার নৃত্য দর্শন করিব ॥ ১৯॥ 

তৎপরে মহাপ্রভু প্রীবাসপণ্ডিতকে অ।পিঙ্গন করিয়া তাহার ক- 
ধারণপূর্ববক মধুর বাক্যে কহিলেন, তোমার গৃহে সন্কীর্তনে আমি চির- 
দিন নৃত্য করিব, তুমিমাত্র আমাকে দেখিবে, আর কেহ দেখিতে 
প]ইবে না। ১ ॥ 

অপর এই বস্ত্র এবং এই সমস্ত প্রনাদ মাত।কে দিয়! দগ্ুব€ প্রণাম | 

পূর্বক আম।র অপরাধ ক্ষ! কর ইবা, আর কহিব1, আমি ও]হার 

দেবা ছাড়িপ্না! সন্গযাস করিয়াছি, ইহা ধর্শী নহে, আগিনিজ ধর্া নাশ 
করিলাম, জানি মাতৃপ্রেমের বশীভূত; তহার পেবাই আমার ধর্ম, 
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ধর্শন।শ ॥ তার গ্রেমবশ আমি তার সেব। ধর্মা। তাহা ছ।ড়ি করিয়াছি 

বাতুলের কর্মী ॥ বাঁতুল বালকের মাত। নাহি লয় দেষ। এত জানি 
1 মাতা! মৌরে মানিবে সন্তেষ ॥ ২১ ॥ কি কার্ধ্য সম্ধ্যাসে মোর প্রেম 

নিজধন। যে কালে সম্যাপ কল ছন্ন হৈল মন॥ নীলাচলে আছ মুগরি 
তাহার আজ্ঞাতে | মধ্যে মধ্যে যাই তর চরণ দেখিতে ॥ নিত্য যাই 

দেখি মুঝ্ডি তাহার চরণে। স্ফু্থি জ্ঞানে তিই তাহা সত্য নাহি মানে । 

[২২॥ এক দিন শ।ল্যন্ন ব্যঞ্জন পীচ গাত। শাক মোচাঘণ্ট ভর পটোল | 
1 নিম্বণাত॥ লেম্ু ম।দ।থগু দধি দুগ্ধ খগুমার। শালগ্রামে সমর্পিল বহু 

[ উপহীর ॥ গ্রগাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন নিমাগ্রিঃর প্রিয় মোর 

-] এ সব ব্যঞ্জন। নিম।ঞ্ি নীছিক ঘরে কে করে ভোজন। মোর ধ্যানে 
০০-24-8222 

তাহা পরিত্য।গ কনিয়! বাউলের (উদ্মত্তের) কার্ধ্য করিয়াছি। মাত! 

উশ্বাতত বালকের দেষ গ্রহণ করেন না, এই জানিয়। তিনি আমার প্রতি 

সন্ত হইবেন ॥ ২১ ॥ 

আমার সন্নযাসে কার্ধা কি, প্রেমই আমার নিজধন, যে কালে অমি 

মন্যাস করিয়।ছিলাম, তখন আমার মন ছন্ন হইয়াছিল, আমি মাত 

আঁঙ্ঞায় নীলাচলে বাঁদ করিতেছি, মধ্যে মধ্যে তাহার চরণ দর্শন্ করিতে 

গগন করিয়া থাকি। আমি নিত্য গিয়া তাহার চরণ দর্শন করি, ফ তি 
জ্বানে ঠিনি তাহ। সত্য করিয়া মানেন না ॥ ২২ ॥ 

এক দিবল শালিতপগুল্রে অন্ন, পাঁচ সাত ব্যঞ্জন, শাক, মোচা, 

অস্টপটোল, নিম্বপত্র, লেবু, আদাখণ্, দধি, দুগ্ধ ও খগুসার প্রভৃতি বু 
উপহার শালগ্রামে সমপ্পপপূর্ববক প্রপাদ জে।ড়ে লইয়া ক্র্দন করিতে 
করিতে কহিতে লাগিলেন, আমার নিমাইর এই সকল ব্যঙীন অতিশয় 

প্রিয়, নিমাই ঘরে নাঁই কে ভোজন করিবে, আমার ধ্যানে মাতার নয়ন 



মধ্য । ১৫ পরিচ্ছেদ 1] শ্রীচৈতনাচরিতামৃত। ২৯৯ 

অশ্রচ্জলে ভরিল নয়ন ॥ শীত্র যাই মুগ্রিঃ ব করিল তক্ষণ। শুন্যপাঞ্জর | 

দেখে অশ্রচ করিয়। মাজ্বন ॥ ২৩ ॥ কে অন্ব্যঞ্জন খাইল শুন্য ফেনশে | 

পত। হেন বুঝি বালগোপাল খাইলেন ভাত ॥ কিবা! মোর মন কথায় | 
ভ্রম হৈয়্া গেল। কিব| কোন জন্ত আপি সকল খাইল ॥ কিবা আমি 
জ্রমে পাতে অন্ন না বারিল। এত চিন্তি পাকপাত্র যাইয়। দেখিল 1২৪] 

অন্ন ব্যঞ্ন পূর্ণ দেখি কল ভাজন। দেখিয়া সংশয় কিছু চমৎকার মন॥ | 
ঈ্প।ন দ্ব।রায় পুন স্থান লেপাইল। পুনরপি গে।পালেরে অন্ন সমর্পিল ॥ 
২৫ ॥ এইমত যবে করে উত্তম রদ্ধান । মোরে খাওয়াইতে করে উৎকণ্ঠ! 
ক্রন্দন ॥ তীর প্রেমে আনি মোরে করায় ভোজনে। অন্তরে মানয়ে 
নিরব পাশ পিশ্শা টা শা ১৮ পাশীতি টিটি শিলা ১৩ শী পিিস্পি্পাপপপপপী? প্পপস্পীপপ পা শপ্কপপ্ ৭ পপ শী শী পট পাপন ০, 

যখন অশ্রজলে চাক হইল, তখন আমি শীত্র গিয়া পমুদায় ভক্ষণ | 
করিলাম । অনন্তর মাতা শুন্য পাত্র দেখিয়া অক্রার্জনপু্বক কছিতে | 
| লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ ূ 

(কে অন্নব্যঞ্জন খাইল, পাত কেন শূন্য হইল? বোধ হক বাল- | 

গেপালই অন্ন ভে।জন করিয়া! থ।কিবেন, কিন্ব। কথাতে আগার মনেো- | 

| ত্র হইয়। থাকিবে অথবা কোন অন্ত আসিয়া সমুপায় খাইয়। ফেলিল, 

ূ কিম্বা আমি জগে পাত্রে অন্ন পরিবেশন করি নাই, এই চিন্তা করিয়া 

ৃ প।কপাত্র দেখিতে গেলেন ॥ ২৪ | *. | 

ৰ দেখিলেন, মকল পাত্র অন্ন ব্যঞ্জনে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়।ছে, দেখিয়া 

র মন চমত্কৃত ও সংশঘান্িত হইল, তখন মাত। ঈশানের দ্বার! পুনর্ব্বার ্ 
| স্থান লেগন করিয়া]! গে।পালকে পুনরায় অন্ন নিবেদন করিলেম | ২৫॥ | 

যখন মতা এই প্রকার উত্তম রহ্ধন করেন, তখন তিনি অ।স!কে 

খাওয়াইবার জন্য রে(দন করিতে থাকেন। মাতার প্রেম আমাকে 
আনিয়! ভোজন করায়, মাতা অন্তরে হুখ করিয়। মানেন, কিহ্য বাহে 

্ _.___ _- গ্গ 
[ ৭৬] 

পিসী শা সিসসপোাস্পপপসপপ পাপ 

শী শশা শিস প্রা, এাকধরএএরররিাধাাইা-এ প্জজ 
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গুখ ব।ছো নাহি মানে ॥ এই বিজয়াদশমীতে হৈল এই রীতি | জীহাতে 
গুছিঞ! তারে করাইহ গ্রতীতি ॥ এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা | 
লোক বিদ্বা় করিতে প্রভু ধৈর্য্য করিল ॥ ২৬॥ রাঘবপপ্তিত কহে 
বচন লরল। তোমার নিষ্ঠ।প্রেমে আমি হই তোমার বশ হার কৃষ্ঃ- 
দেবার কথ। শুন সর্বাজন।| পরমপবিত্রে মেধা অতিসর্বেবেততম ॥ আর দ্রব্য 
রহুশুন নারিকেলের কথ! । পঁঁচগণ্ড! করি নারিকেল বিকায় যথ| তথা ॥ 
বাড়িতে কত শত বৃক্ষ, লক্ষ লক্ষ ফল। তথ।পি শুনেন যথ! মিষউ নাক্ি- 
'কেল॥ একেক ফলের যুল্য দরিয়া চারি চারি পণ। দশ ক্রোশ ছৈতে 
আনায় করিয়। যতন | ২৭.॥ প্রতি দিন পাঁচ ছয় ফল ছোলাইয়া। স্মী- 

স্পা সপ 
পিপাসা 

হৃখ বোধ করেন না। বিজয়াদশমীতে এইরূপ রীতি হইয়াছিল, তুমি 
উহ!কে কহিয়। উহার প্রতীতি করাইব| | এই বলিয়া মহা প্রভু বিহ্বল 
হইলেন, কিন্ত লোক বিদায় করিতে হইবে বলিয়। কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধারণ 
করিলেন ॥ ২৬ ॥ 
অনন্তর রাঘবপণ্ডিতকে মরম বাক্যে কহিলেন, রাঘব! আপনার 
প্রেমনিষ্ঠায় আমি আপনার বশীভূত হইয়ছি। এই বলিয়া ভক্তগণকে 
কছিলেন, ইহার কৃষ্ণমেবার কখা বপি শ্রবণ কর, ইহার দেব অতি- 

পবিত্র এবং মর্বধাপেক্ষ। উত্তম, অন্য দ্রেব্যের কথা দূরে থাকুক, নারি- 
| কেলের কথা শ্বাণণ কর। যেখানে পেখানে পচগণ্জা করিম! নারিকেলের 
ফল বিক্রম হয়, যদিচ নিজবাটাতে কত শত নারিকেলবৃন্ষ ও লক্ষ লক্ষ 
ফল আছ্ে। তথ।পি যেন্ছানে.মিষ্ নারিকেলফলের কথা শুনিতে পান, 

তথাস্ব এক এক ফলের ঢারি পণ কড়ি মূল্য দি়। দশক্রোশ দুর হইতে 
যত্বপূর্বাক সেই ফুল আনয়ন করেন | ২৭॥ 

অপর প্রতিদিন পাচ ছয়টা ছোলাইয়। (উপরকার বন্ষল উত্তে- 
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শাপপ্টাশ িশশিপিশী 

তল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া ॥ গ্ডোগের লময়ে পুন ছে।লি সংস্করি। র 

কৃষে সমর্পণ করে মুখ ছিদ্র করি ॥ ২৮ ॥ কৃষ্ণ'দেই নারিকেল-জল পান ] 
করি। কড়ু শুন্য ফল রাখে কভু জল ভার।॥ জলশৃণ্য ফল দেখি পণ্ডিত | 

হরষিত। ফলভাঙ্গি শদ্য কৈল মৎপাত্র পুরিত॥ শম্য সমর্পিয়! করে] 
বাছিরে ধেয়ান। শল্য খাঞ| কৃষ। করে শৃণ্য ভজন ॥ কড়ু শস্য খাযু 
পুন পাত্রতরে শানে । শ্রন্ধ। বাড়ে পগ্ডিতের প্রেমসিন্ধু ভাসে ॥২৯৪॥ 
এক দিন দশ ফল সংস্কার করিয়।। চোগ লাগাইতে সেবক অইল 
লইয়া॥ অবসর নাছি হুর বিপশ্ব হুইপ । ফপপাত্র হাতে সেবক দ্বারে 
রছিল ॥& দ্বারের উপর ভিত্তে তেহহাত দিল। শেই হাতে ফলছুইলা 

স্পা োিস্ীপিস্পিপ এ পশপাশটাশটািশিটসস্পশীশশ শশিশশীটিাশিশিশিটিসিিটিত পিশ্পাশী নীতি পিসী কপি শে পী সস 

লিন করিয়|) স্থশী.তল করিবার নিমিত্ত জলে ডুবাইয়! রাখেন, ভে।গের 
লময় পুনর্ববার এ ফল ছে।ল।ইয়। মুখছিদ্র, করিয়া গ্ীকষকে সমর্পণ 
করেন ॥ ২৮ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ গেই নারিকেলজল পান করিয়া কখন শুন্য ফল এবং কখন 
ব! জলপূর্ণ করিয়। রাখেন । রাঘনপগ্ডিত একদিন জলশুন্য ফশ দেখিয়ী। 
ন্ট হওত ফল ভাগিয়! উত্তম পাত্রে শদ্য কল পূর্ণ করিলেন। পশ্চাৎ 
এ শস্য প্রীকষ্ণকে সমর্পণ করিয়। বাহিরে যখন ধ্যান করিতেছেন, তখন 
শ্রীকৃষ$ শম্য ভোজন করিম! পাত্রশুনা করিলেন। শ্রীরুষ্। এবং কখন 
ব| পাত্র শস্যে পরিপূর্ণ করিয়া দেন, তাহাতে রাঘণপগ্িতের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি 
হয় এবং তিনি প্রেমপিম্ধুতে ভাঁপিতে থাকেন 1২৯ ॥ 

অপর একদিন দশটী ফল সংস্কার করিনা ভে।গ লগাইব।র নিমিত্ত 
একজন দেবক লইয়৷ আদিল, অবপর পায়না, এজন্য বিল্ব হুইল, 
সেবক'ফলপাত হাতে করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছে, কিন্তসে ঘারের 
উপর ভিন্তিতে হস্তা্পন করিয়া! গেই ফলম্পর্শ করিল, পণ্ডিত তাহ! | গর. & 
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পিল পিসী পিপি পাপ ৮৭৭ শিপ পিপাসা ১ পাপ 

(পণ্ডিত দেখিল॥ ৩ | পণ্ডিত কহে দ্বারে লেক করে যাতাযাতে। 
তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর ভিত্তে॥ সেই ভিত্তে হাত দি ফল 
পরশিলা | কৃষযোগ্য নছে ফল অপবিত্র হৈলা॥ এত বলি ফল ফেলে 
গ্র/চীর লঙ্জিয়। | এঁছে পবিত্র দেবা জগৎ জিনিয়া] ॥ তবে ত|র'ন!রি- 
কেল মংস্কার করাইল। পরম পবিত্র করি ভে।গ প/গাইল ॥ ৩১1 এই | 
মত কলা আর নারঙ্গ কাঠাল। যাহা যাহ। দুর গ্রামে শুনে আছে 
ভাল বহুমূল্য দিয়। আনে করিয়। যতন। পবিত্র সংস্ক'র করি করে 
নিবেদন | ৩২ ॥ এইমত ব্যঞ্জনের শ।ক মুল ফল। এইমত চিড়|হুড়,ম 
সন্দেশ সকল ॥ এইমত পিঠ পানা ক্ষীর ওদন। পরম পবিত্র আর করে 

পরব নস শন 

শাসিত ০০ পেশী +৩০5৮- ১৮ 

দেখিতে পাইলেন ॥ ৩০ ॥ 
| তখন পণ্ডিত সেবককে কছিলেন, দ্বার দিয়। লে/কপকল গতায়।ত 

করিয়! থাকে, তাহাদের পদধুপি উড়িঘ| উপর ভিপ্তিতে পতিত হয়, 
তুমি গেই তিত্তিতে হস্ত দিয়। ফল স্পর্শ করিয়া, এই ফল শ্রীকৃষ্ণের 
যোগ্য নহে অপবিত্র হইল, এই বলিয়া প্র।টীর লঙ্বনপূর্বাক দেই সকল 
ফল ফেলাইয়। দিলেন, অ।ছ|! ইহার এই প্রকার পবিভ্রসেব! জগৎকে 
জয় করিয়।ছে, তৎপরে ইনি অন্য নারিকেল ফল সংস্কারপূর্বক পরম 

ূ 

কী শিশীীপাপাস্পীশী, 
০টি 

টিসি 5. 

পবিত্র করিয় শ্রীকৃঞ্কে ভোগ লগ।ইলেন ॥ ৩১ ॥ 
কি আশ্চর্ধ্য! ইনি এইরূপ রস্ত, আত্ম, নারঙ্গ ও কীঠালপ্রভৃতি 

যে যে জুব্য দুর গ্রামে তাল আছে শুনিতে গান, বন্ুমূল্য দিয় যত্বপূর্র্বক 
তাহ! আনয়ন করিয়। পবিত্র ও সংস্কার কয়ত কুষকে নিবেদন 
কমন ॥ ৩২ ূ 
ছ্বপর ইনি এই প্রকার ব্ঞধনের শক, মুল, ফল, তথ! টিম ৰ 

(টস) অর্থাং চিড়াতাহ। ), সনোশ, পীঠ, পানা) ক্ষীর ও ওছুনূ | 
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সর্বধোতম ॥ কাশন্দি আদি আচার অনেক প্রকার । গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার | 

সব দিষ্য সার ॥ এইমত প্রেমের! করে অনুপম। যাহ! দেখি সব 

লোকের যুড়ায় নয়ন ॥ এত বলি রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গন । এই মত 

সম্মনিপ নব ভন্তগণ ॥ ৩০ ॥ শিবানন্দ পেনে কহে করিঞ। সম্মান । 

বান্থদেখদপ্ডের তূমি করিহু সমাধান ॥ পরম উদর ইহযেদিনেযে 

আইলে । সেই দিনে ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে ॥ গৃহস্থ হয়েন ইই 
চাহিয়ে সঞ্চয় । সঞ্চয় না কৈলে কুটুন্ব ভরণ না হয় ॥ ৩৪ ॥ ইহার ঘ'রর 
আব্যয় সন তোমান্থানে। সরখেল হুঞ| তুমি করিহ লমাধানে॥ 

প্রতিবর্ষ আমার সব ভক্তগণ লঞ11 গুিচ।য় আসিবে সবর পালন 

। করিঞা ॥ ৩৫ ॥ কুলীনগ্রামিরে কহে মম্মন করিঞ|। প্রঠ্যব্দ আলিবে 
পপাপ-২৮ 

নু .্াশ্াশিস্িশশিিীশিীশীশীটা তত 

2০০০ ০১১৬ শীিটিস্্িলিিি টি স্পস্ট 

(অন্ন) সমুদয় পরম পবিত্র ও সর্ক্বোন্তম করিয়। এবং কাশন্দিপ্রস্ৃতি 
অনেক প্রকার আচার, তথ! গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি উত্তম গারবস্ত 

 জ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়। থাকেন। ইনি এই প্রকার প্রেমলেবা করেন, 
যাহা দেখিয়া লোকের নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। এই বলিয়! মহাপ্রভু রাঘব- 
পণ্ডিতকে আলিঙ্গন করিলেন, ততৎপরে সমস্ত ভক্তগণও তাহ।র তন্রপ 
সম্মমন করিলেন ॥ ৩৩ ॥ 

অনন্তর মহা প্রত শিব।নন্দসেনকে সম্মান কিয়! কহিলেন, আপনি 
বহদেবদত্তের সমাধান করিধেন। ইনি পরম উদর, যেদিন যাহ! 
তাইলে সেই দিন তাহা ব্যয় করেন, কিছু আনশেষ রাখেন ন।| "ইনি 
গৃহস্থ, ইই;র সঞ্চয় কর। আবশ্যক, সঞ্চয় না করিলে কুটুন্ব ভরণ পোষণ 
করা হয় না । ৩৪ ॥ 

ইহার গৃহের আ।য়ব্যয় সকল আপনার হস্তে থ।কিবে, জাঁপনি 

সরখেল ( তত্বাবধায়ক) হইয়। সমাধান করিবেন। আর প্রতি বগসর 
আমার ভক্তগণকে লইয়! রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ক্রি গুণডচাযাত্রাঃ 
আগমন করিবেন ॥ ৩৫ ॥ পপ 

'তছপারে কুলীনগ্র।নীকে সম্মান করিয়। টিনের আপনি প্রতি- 

_--২-- শপে িিটি 



রি 
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শি এ. পার সত ও পা 

যাত্রার পট্টডে।রী লৈঞা ॥ গুণরাজ খান টকল শ্রীকৃ্ণবিজয়। তাহ] 
এক বাক্য তর আছে প্রেমময় ॥ নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মে।র প্রাণনাথ। 
এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত ॥ তে।মার ক! কথা তোমার 
রামের কুকুর। সেহ মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর ॥ ৩৬ তবে ঝামা- 
শন আর মভ্যর[জখান। প্রভুর চরণে কিছু কৈলনিবেদন। গৃহ্স্থ 
বিষযী আমি কি মোর স|ধনে। শ্রীয়ুখে অ।জ্ঞ। কর প্রভূ নিবেদি চরণে ॥ 
৩৭ ॥ গ্রহ কহে কৃষ্ণলেব। বৈষ্চবমেবন। নিরন্তর কর কুষ্ণনাম সঙ্ী- 
তন ॥ ৩৮| সত্যরাজ কহে বৈশ্তব চিনি কেমনে । কে বৈষব কহ 
তার সামান্য লক্ষণে ॥ ৩৯ ॥ প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার। কষ- 
নাম পুজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ এক কৃষ্ণ-নাঁমে করে সর্বপাপ ক্ষয় রী 

শশী শি পিসিশীীপশিতাশিশীট শশী এ? লিও 
সপ শি শশী এ 

বগনর পট্টডোরী লইয়া আগিবেন, গুণরাজ খান প্রীরুষ বিজয়নামক 
করিয়া তাহাতে “নন্দনন্দন কৃষ্ণ আমার প্রাণনাথ” তাহার এই এক 
প্রেমময় বান্য আছে। আমি এই বাক্যে তাহার বংশের হস্তে বিক্রী 
হইয়াছি। তোম।র কথা কি, তোম।র গ্রাগের যে কুকুর, অন্য জন দুরে 
থাকুক, দেও আম।র প্রিয়প।ত্র হয় ॥ ৩৬ ॥ 

তখন রামানন্দ, আর সত্যরাজ খান এই ছুই জন কিছু প্রভুর চরণে 
নিবেদন করিলেন, প্রভে ! আমি গৃহস্থ বিষয়ী আপনার চরণে নিবেদন 
করিতেছি ॥ ৩৭ ॥ 

মহাপ্রভু কছিলেন, কৃষ্ণসেব! বৈষঃবসেবন এবং নিরম্তর নাম সন্কী- 
তন কর ॥ ৩৮ 1. 

সত্যরাজ কছিলেন, কিরূপে বৈষ্ণব চিমিব, কে বৈষ্ণব এবং তাছার 
মামান্য লক্ষণ কি? ॥৩৯॥ রর 

প্রভু কহিলেন, যাহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনিতে পাঁওয়। যায়, 
তিনি পূজ্য এবং তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ হয়েন। এক কৃষ্ণনামে সমস্ত পাপ 
গু ৃ 



টি রি 
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নবধিধ ভক্তিপুর্ণ নাম ছৈতে হয়॥ দীক্ষা পুরশ্চর্ধ্যাবিধি অপেক্ষা না 
কর়ে। জিহ্ব।স্পর্শে আচাগু।লে সনারে উদ্ধারে ॥ অনুষঙ্গ ফলে করে 

ংসায়ের ক্ষয়। চিত্ত আকর্ষয়ে করে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥ &* ॥ 

7. তথ।হি পদ্যাবল্যাং ২৯ অঙ্কে লক্ষমীধরকৃত-পদ্যং যথ। ॥ 
আকুপ্িঃ কৃতচেতলাং স্থুমনপামুচ্চ।টনং চাঙ্ঘস।- 

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসামিতি | অরং শরকষ্ণনামাম্মকে। মন্ত্রে রসনাম্পৃগেব জিহ্বাম্পর্শমান্্েপৈব 

ক্ষয় করেন, নাম হইতে নববিধ ভক্তি * হয়| নাম দীক্ষা ব। পুরশ্চরণ 
বিধি অপেক্ষ! করেন না, জিহ্বা! স্পর্শমাত্রে চগু।লপ্রভৃতি সকলকেই 
উদ্ধ(র করেন। অনুষঙ্গে ণ নুংসার ক্ষয় পূর্বক চিন্ত আকর্ষণ করিয়! 
কষ্প্রেমের উদয় করেন ॥ ৪০ ॥ 

পদ্যাবলীর ২৯ অস্কধৃত ভ্রীলক্ষীধরকূত পদ্য যথা ॥ 
ধাহা কর্তৃক লসকলের চিন্ত স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়, যিনি মহ! 

০ 

* অথ নবধিব ভক্তি ॥ 

শ্ীমতাগবতে ৭ স্কন্ধে ৫ জধায়ে ১৮। ১৯ শ্লোকে ই্প্রহলাদের উদ্ভি বথ! ॥ 

শ্রবণং কীর্তনং বিষেণেঃ শ্বরণং পাদসেবনং। 

অচ্চনং বন্দনং দাসাং সখাম।ত্মনিবেদনং ॥ 

ইতি পুংসার্পিতা বিষ তক্ষিশ্চে্নবলক্ষণ[। 
ক্রিরতে ভগবতান্ধ! তন্মন্হদী তমুত্তমং ॥ -* সিন 

অস্যার্থঃ | প্রহল।দ কহিলেন, পিতঃ! শ্রবণ, কীর্তন, শ্মরণ, পাঁদসেৰন ( পরিচর্য)1), 
অর্চন, বন্দন, দ[সা ( কর্ণ), সথা (বিশ্বাস )ও আম্মনিবেদন ( দেহসমর্পণ )॥ ৪* ॥ 

এই নবলক্ষণ! ভক্তি অধীতবাক্ি যদি ভগবাল্ বিষুঃতে সমর্পণপুর্বক অনুষ্ঠান করেন, 

জমার বোধে তাহাই উ্নম অধায়ন, কিন্ত আমাদের গুরুর নিকট তদ্দপ অধ্যয়ন কিছুই 
নাই। 

1 অনান্য প্রশঙ্গেন অন্যলাপি লিদ্ধিঃ অনুষঙ্গ: রি একর উল্লেথে ঞেন্সের পিদ্ধি 

করার নাম অন্থবগ ॥ 

ক রর, 

! সি” 
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মচগু।লমমূকলোকন্ত্ুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিগঃ | 
নো দীক্ষাং ন চ সতক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্যাং মনাগীক্ষ তে 
মন্ত্রেইয়ং রসনাম্পৃগেব কলতি ভ্রীষ্ণজনামজবকঃ ॥ ৪১ 

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম। সেই বৈশ্ণব করি তার পরম 
সম্ম(ন | ৪২ | খণ্ডের যুকুন্দদ।স শ্রীরঘুনন্দন। নরহরি দাস মুখ্য এই 
তিন জন ॥ মুকুন্দদাসেরে পু/ছ শ্রীশচীনন্দন। তুমি পিতা পুজ্র তে।ম।র 

ফলতি কখং ফলতি তরাহ। কতচেততসা সুমনসাং আকরষ্টিঃ আকর্ষকঃ। অক্র বিশেষণদ্বয়েন 
যুক্ত(নামপাকর্ষকঃ নিবৃবচর্ষৈরপগীয়মীন ইতাদানুসারাং। পুনরাহ অজ্ঘসং পাপ।নাং 
উচ্চাটনং পাপিনামিঠি শেষঃ। সতু কগভভৃকঃ। জ্লাচাগালগগ কলোকমুলভঃ চাঁগালপর্ধা 

স্তানাং মকব।তিরিক্তানাং জনানাং ম্বলভঃ | এাতন গরমদয়ালুতা বাসীকৃত।। পুনঃ কথ 

স্তৃতঃ। বশাশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ | বশয়িত| যুকিত্রিয় ইতি কর্ম্ণি ষঠী। এতৎফধেন সাঁধনাদ।ধি- 
কারানপেক্ষতামাহ ন দীক্ষামিত্যাদি। সা চ তত্তচ্ছান্ত্রোস্তহোমকরণপূর্বকমন্ত্রগ্রহণা দিদীক্ষ! | 
সংজ্রিয় সদতারঃ। সতু বিপিঃ পুরশ্চর্মমনত্রসিদ্ধার্থ; পঞ্চাঙগীতৃতাহুঠানং তৎপুরশ্চরণ, 
মিতাফিদীয়তে । এতেষাং মনাগপি নেক্ষাতে ইতার্থঃ। অন্রনঞ্যক্নিত দেন অত্যস্তাঁর 
ধারণার্থহা বাণ ইনি বস্তত!ইিধিকরিনিয়মাভাঁবে নামাক্মকে ফলভীতি ॥ ৩ ॥ 

প।পদমূছের উচ্চাটনকাদী, যিনি চণ্ডাল অবধি বাঁকৃশক্তিসম্পন্ন জীব- 
মাত্রের স্থল ও বশ্য অর্থাৎ আয়ত্ত প্রাপ্ত এবং মোক্ষের আশ্রমস্বরূপ, 
সেই শ্রীরুপ্ের নামরূপ মন্দীক্ষ। বা সতক্রিয়া অথব। পুরশ্চরণ ইত্যা- 
দিকে অল্পগাত্রও অপেক্ষা করেন ন1, কেবল রপন। স্পর্শসাত্র ফলপ্রদ 
হইয়া খ।কেন ॥ ৪১ । | 

অতএব ধহার মুখে একবারমাত্র কৃষ্ণন।ম উচ্চারিত হয়, তিনিই 
বৈষঃধ, তাহার সম্মান করিবে ॥ ৪২ ॥ 

তৎথ/র খণ্ডের মুকুন্দদাঁল, জ্রীরঘুনদ্দন, আর নরহরিক্াস এই তিন 
জন প্রধান। এ্রীশচীনন্দন মুকুন্দদ(সকে লিজ্ঞাসা করিলেন, তৃঙ্গি 

€ সঃ 
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কি রঘুনন্দন ॥ কিন রঘু্ন্ন পিত। তুমি তাহার তনয় মিশ্চয় করিশ্বা | 

কছু ঘাউক সংশয় ৪০॥ মুকুন্দ কহে রঘুনন্দন মোর পিতা! হয়। আমি] 

তার পুজ এই আমার নিশ্চয় ॥ আম! সবার কৃষ্ণতক্তি রঘুনম্পন হতে । 
অতঞএধ-রঘু-পিত! আমার নিশ্চিতে ॥8৪॥ শুনি হর্ষে কহে প্রভু কছিলে 

| নিশ্চপ্ধ। যাহ! হৈতে কৃষ্ণতক্তি শেই গুরু হয় ॥ ভক্তের মহিমা প্রত 
কহিতে পায় স্থখ। ভক্তের মহিসা কছিতে হয় পঞ্চমুখ ॥8৫॥ ভক্তগণে, |. 

কহে শুনমুকুন্দের প্রেম । নিগু নির্মল প্রেম যেন দগ্ধহেম ॥ বাছো |. 
রাজবৈদ্য ইত করে রাজমেবা। অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ইস্টার জানিবেককে | 

| বা ॥ এক দিন শ্লেচ্ছরাজার উচ্চ টঙ্গিতে | চিফিৎসার বাত কছে তাহার, 

অগ্রেতে ॥ হেনক!লে এক ময়ুরপুচ্ছর আড়।নি। রাজার শিরোপরি 

পিত| এবং চোমার পুক্র কি রঘুনন্দন, কিন্বা রঘুনন্দন পিতা এবং তুমি 
তাহার পুত্র, নিশ্চর়্ করিয়া বল, সংশয় দূর হউক ॥ ৪৩॥ 

|. যুকুন্দ কছিলেন, রঘুনস্দন আমার পিতা হয়েন, আমি তাহার পুক্র 

এই নিশ্চয় আছে, রঘুনপ্দন হইতে আমাদিগের কৃষ্ভক্তি, হইয়াছে, 
অতএব রঘুনন্দন আমার পিতা, ইহ! নিশ্চয় জানিবেন ॥ 8৪ ॥ 
এই কথা শুনিয়। মহ প্রভূ কছিলেন, তুমি নিশ্চয় কহিয়াছ, ধহ। 

ৰ হইতে কৃষ্ণভক্তি হয়, তিনিই গুরু হয়েন। তক্তের মহিমা কছিতে 

প্রভুর সুখ প্রাপ্তি হয় এবং ভক্তের মছিমা কছিতে যেন পঞ্চ মুখ প্রকাশ 
করেন ॥ ৪৫ ॥ 

অনন্তর ভজগণকে কহিলেন, মুকুন্দের প্রেম শ্রবণ কর, দগ্ধ ছবর্ণের 
ন্যায় ইই।র প্রেম নিগৃ ও নির্মল । ইনি রাজবৈদ্য বাহিরে রাজসেব! | 
করেন, ইই।র অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম, তাহ! কেহ জানিতে পারেনা। ইনি 

এক দিন শ্লেচ্ছ্রাজের উচ্চ টঙ্গিতে (উচ্চগৃহে) তাহার অুঞু চিকিহ- |. 
সাব কথু। কহিতেছ্িলেন, এমন সময়ে এক জন তৃত্য একটি ময়ুরপুচ্ছের : 

০ এ 
(৭৭ ] : 
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ধরে এক ভৃত্য আনি ॥ ৪৬॥ ময়ূরপুচ্ছ দেখি মুকুণ্ব প্রেমাবিষ্ট হৈলা। 
অতি: উচ্চ টঙ্গি তে ভূমিতে পড়িলা:॥ ৪৭ ॥ রাজার জ্ঞান রাজবৈদে।র 
হইল মরণ। আপনে নামিয়। রাজ! করাইল চেতন ॥ রাজা কছে ব্যথ! 
তুমি পাইলে কোদ্ ঠাঞ্। মুকুন্দ কহে অতিবড় ব্যথ! নাহি প1ই 8৪৮ 
রাজ! কছে মুকুষ্দ তুমি পড়িলা কি লাগি। মুকু্দ কহে মোর এক ব্যাধি 

1 

। 

আছে স্বগী॥, মহাবিদগ্ধ রাজ! সেই সব বাতজানে। মুকুণ্দেরে ছৈল 
তার মহাপিদ্ধ জ্ঞানে ॥ ৪৯ ॥ রঘুনন্দন সেব! করে কৃষেের মন্দিরে | বারে 

[ পুষ্করিণী তাঁর বাদ্ধা ঘাট তীরে ॥ কদগ্বের বৃক্ষ এক ফুটে বারমাসে। 
নিত্য ছুই পুষ্প হয় কৃ” অবতংমে ॥ ৫০ ॥ মুকুন্দেরে কহে পুন মধুর 

আলড়ীনী ( বড়পাঁথ!) আনিয়া রাজার মন্তকোপরি ধারণ করিল ॥ ৪৬ ॥ 
_ শরুন্দ ময়ুরপুচ্ছ দেখিয়া প্রেমাবিউ হওত অতি উচ্চ টঙ্লি হইতে 

ভূমিতে পতিত হইলেন ॥ ৪৭॥ | 
রাজার জ্ঞান হইল রাজবৈদ্য মরিয়া! থ|কিবেন, তখন রাজা আপনি 
মামিয়! চেতন করাইলেন এবং তুমি কোন্ স্থানে ব্যথা পাইল।, মুকুন্দ 

কহিলেন, আমি অতিশয় ব্যথাগ্রপগ্ড হই নাই ॥ ৪৮ । 
রাজা জিজ্ঞাস! করিলেন, মুকুন্দ! তুমি কি জন্য পতিত হইল! ? 

মুকুদ্দ কছিলেন, আমার ম্বগী ব্যা্ধ আছে। রাজা মহাবিদদ্ধ ( মহা-. 
রমিক ) সেই সমুদায় কথ| অবগত আছেন, তখন তিনি মুকুদ্দকে মহা- 
দিদ্ধ বলিয়] বোধ করিলেন ॥ ৪৯॥ | 

রঘুনন্দন: কৃষ্খমণারে সেবা করেন, মন্দিরের দ্বারে পুফরিণী, তাঁছার 
বাচ্ধা ঘাটের তীয়ে একটী কদদের বৃক্ষ আছে, তাহা বাঁর মাস প্রফুল্ল শু, তাহাতে নিত্য দুইটা পুষ্প ধরে, সেই পুষ্প কৃষ্ণের অবতংল 

* শি, 
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ৰ্চন। তোমার যে কার্ধ্য ধর্মে ধন উপার্জন ॥ রখুননাঁনের কার্য গীকৃষ্ণ”- | 

সেবন ক্কষ্ণলেব| বিন! ইহার অন্যত্র নাছি মন& নরহরি রহ আমার | 
ভক্রগণ সনে। এই'তিন কাঁধ্য সদা কর তিনজনে 1৫১ ॥ লার্ব্বভৌম | 

রিদ্য[বাচম্পতি ছুই ভাই। ছুই জনে রূপা করি কহেন গোলার ॥ | 
দারুজল রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি । দগশন স্নানে করে জীবের মুকতি ॥ | 

দ[রুব্রদ্দরূপে সাঙ্গ ।€ প্রীপুরুযোত্তম । ভাগীরথী সাক্ষাৎ হয় জলঙ্রক্ষ | 

লম॥ ৫২॥ সার্বভৌম কর দরুত্রহ্দ আরাধন। বাচস্পতি কর জল- | 

ব্রহ্মের দেবন ॥ মুরাপ্লিগুপ্তেরে গৌর করি আলিঙ্গন তার তক্তিনিষ্ঠা- | 

এপস প্পেপি পাম্পি 

( কর্ণভূঘণ ) করেন ॥ ৫০ ॥ 
হপরে মুকুন্দকে মধুর বচনে কহিলেন, ধর্শে ধন উপার্জন কর! 

আপনার কার্য, তাপ শ্রীকৃষ্চগেবন রঘুনন্দনের কর্য। ইহার কৃষ্ণপেব: 

ব্যতিরেকে অন্য দিকে মন নাই, নরহুরি আমার ভক্গগণের সঙ্গে পব- |. 

স্থিতি করুন, আপনল।রা তিনজনে সর্বিদ। তিন কাধ্য করিতে খাকি- ৃ 

বেন ॥ ৫১ 7 | 

সার্বভৌম ও বিদ্য।বাচস্পতি ইহার! ছুই জাতা, মহাপ্রভু এই ছুই 

জনকে কপ! করিয়। কছিলেন, সম্প্রতি শ্রীকৃপ্* দরু ও জলরূপে এক- 

টিত হইয়াছেন, দর্শন ও শানে জীবের মুক্তি করেন, শ্রীপুরুষেত্তম | 

স্ক্ষাৎ দারুত্রক্প্বরূপ আর ভ।গীঃথী গঙ্গ। গাক্ষাৎ জলতকগা্স্ীপ: 

হয়েন ॥ ৫২॥ | 

সার্ববভৌম দারুত্র্দের মেঝ এসং বাচস্পতি জলব্রঙ্গোর পবা 

'করুন.। তৎপরে গোৌরহরি যুরারিগুপকে আলিঙ্গন করিতু। তাহায় | 
তক্তিনিষঠ। ভক্তসকলকে বণ কয়।ইয়। কথিত ল।গিলেদ। আলি-| 

জি 
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'] কহে শুনে ভক্তগণ |. পুর্বে অমি ইর্।রে লোভাইল বার বার-॥ ৫০) 
| গরম মধুর গুণ ব্রজেন্দ্রকুমার। ন্বয়্ং ভগবান্ সর্দ-অংশী সর্বধাশ্রয়। 

বিশুদ্ধ নির্্ল প্রেম সর্ব রলময় ॥ % বিদগ্ধ চতুর ধীর রমিকশেখর। 
সকল সদগণবৃন্দরত্র-রত্বাকর ॥ মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাল । টাতুর্যয 
বৈদগ্ধ্যে করে ধেঁহ লীলা রাপ ॥৫৪॥ সেই কৃষ্ণ ভঞ্জ তুমি হও কৃষ্ণ।শ্রয়। 

পপ 0. লা পপ 

পুর্ব ইহাকে বারম্বার লোভ দেখ|ইয়। কহিয়/ছিলাগ ॥ ৫৩ ॥ 
 অহে গুপ্ত! ব্রজেন্্রকুমার পরম মধুর, স্বয়ং ভগবান্, সর্ধব-অংশী 

অর্থাৎ মস্ত অংশ ইই। হইতেই নির্গত হয় ইনি সকলের আশ্রয়) 
ইহার প্রেম বিশুদ্ধ নির্মল, ইনি মর্দরসন্বরূপ, বিদগ্, চতুর, ধীর, 
রলিকশেগর, সকল নদগণরূপ রত্ুমূহের আর্কর (উৎপন্তিস্থান )। 
শ্ীকষের মধুর চরিত্র এবং মধুর বিলাস, ইনি চ।তুরধ্য ও ব্দিগ্ধহায় 
রাসলীল! করিয়। থ|কেন ॥ ৫৪ ॥ | হে 

তুমি সেই কৃষ্ণকে ভজ এবং তাহাকে আশ্র কর, কৃষ্ণ উপ|- 
সদ 

পাত 

সপ শপ পা এপ তর ০ জপ ০০ ০ ০৯৮ ক পাপা 

* অথ বিদদ্ধঃ ॥ 
ভক্তিরসামৃতসিকুর দঙ্সিণবিভ|গে ১ লহরীর ৪১ অস্কে॥ 

কলািলাসদিগ্ধাত্মা বিদগ্ধ ইতি কীর্ত।তে ॥ 
| অঙ্যার্ঘ:। শিল্পবিল।সাদিতে যুক্তচিত্ত বাক্তির নাম বিদগ্ধ ॥ 

অথ চতুরঃ ॥ 

4 চতুরে! ঘুগপত্তুরিসমাধান $ছুচ্যতে ॥ 
জন্যার্ধ।। এককালে অনেক কার্ধের সমাধান কাঁরিকে চতুর কহে ॥ 

অথ ধীরঃ ॥ | 
রঃ বাবসায়াদটলনং ধৈরধাং বিশ্বে মহতাপি। | 

। * 'জগ্যার্ঘন4-গ্ষইাধিয্ উপস্থিত হইলেও বাহার এ্রকতি সির থাঁফে, তাহাকে বীর বলা, 
(যার, ধীরের ধর্কেই ধৈর্য ফছে।॥ ১:07 5 এ 00050 
২1 

| র্] চি 
রং হর ০ ২ . চি রি রিবা ০০০০৯ , দ্র পস্ধি ০ 

শা হিট টি ৯৯৮৫ 
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০ চস 

কষ বিনু উপাপনা মনে নাহি লয় ॥ এইমত বার বার শুনিঞা বচন । | 

আগাঁর গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন ॥৫৫॥ আমারে কছেন আমি 
তো।খার কিস্কর। তোমার আঁজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর ॥ এত বলি ৃ 

খর গেলা চিন্তে রাত্রিকালে। রঘুনাথ ত্যাগ চিন্তি হইল বিকলে ॥ 
কৈমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ । আজি রাত্রে রাম মোর করাহ মরণ | 

৫৬ ॥ এইমত মর্ধবরাত্রি করেন ক্রন্দন | মনেন্বাস্থ্য নাহি রাত্রি কৈল। 
জাগরণ ॥ প্রাপতঃকালে আমি মের ধরিয়া চরণ। ক।শ্দিতে কান্দিতে 

কিছু করে নিবেদন ॥ ৫৭ ॥ রঘুনাথ পায়ে মুখ্িি বেচিয়াছে। মাথা। 
ছ।ড়িতে না পার রম মনে পাউ বাথ! ॥ ভ্রীরঘুনাথচরণ ছাড়ান না যাঁগ। 

তোমার আজ্ঞ। ভঙ্গ হয় কি করো উপায় ॥ তাতে মোরে এই কূপ! কর 

সন] ব্যতিরেকে অ।মার মনে জন্য উপাপন। লইতেছে না, এইরূপ বার- 
স্বর আমার বাক্য শুনিয়া 'গামার গোরনে ইহ্ীর মন ফিরিয়া গেল ॥৫৫1 

অনন্তর ইনি আমাঁকে কহিলেন, অ।গি আপনক!র কিন্কার, অ।পন- 
কার আজ্ঞাকারী, অ।মি স্বতন্ত্র নছি। এই কথা বলিয়। রাত্রিকাঁপে গুছে 
গিয়া চিন্ত। করিলেন, আমি কিরূপে রঘুনাথ ত্যাগ করি। এইচিস্তায় 
ব্যাকুল হইয়া! কহিলেন, আমি কিরূপে রঘুনাথের পদপণ্ম পরিত্যাগ 
করিব, রামচন্্র অদ্য রাত্রে আমার মৃত্যু করাইয়া দিউন ॥ ৫৫1 

এইমত সমস্ত রাত্রি রোদন করিয়। মনে স্বাস্থালাভ হইল না, রকি 
জাগরণ করিলেন, পরে প্রাতঃকালে আপিয়া আমার চরপধারপপূরব্বক 
রোদন করিতে করিতে কিধি নিবেদন করিলেন 1 ৫৭ ॥ 

অমি রঘুনাথের পাদপদ্মে মস্তক বিক্রয় করিপ্াছি, রাম পরিত্যাগ 
করিতে পারিব না, তাঁহ!তে মনে ব্যথ। পাইতেছি। প্রীরধুপাধের পাদ- 
ধন্স ছাড়! যাক্ন না, স।পনার আজ্ঞা ভঙ্গ হইতেছে, ইহার কি উপা 
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দয়াময়! তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয় ॥ ৫৮ ॥ . এত নি 
ৰ আমি মনে বড় সুখ পাইল। ইহারে' উঠাইঞ| তবে আলিঙ্গন দিল॥ 
সাধু সাধু গুপ্ত তে।মার স্থদৃঢ় ভজন। অমার বচনে তোমার ন| টলিল 

[মন ॥ এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভুপায়। প্রডু ছাড়।ইলে পদ 
ছ।ড়। নাহি যায় ॥ তোম।র ভাবনিষ্ঠা জানিবার তরে। তে।মারে আগ্রহ 

আমি কৈল বারে বারে ॥ সাক্ষাৎ হ্নৃমান্ তুমি শ্রীরামকিস্কর। তুমি 
কেনে ছাডড়িবে ভার চরণকমল ॥ সেই মুগারগুপ্ত এই মোর প্র।ণলম। 
ইহার দৈন্য শুনি দেখি ফাটে মোর মন ॥ ৫৯ ॥ তবে বাস্থদেবে প্র 
করি আলিঙ্গন। তার গুণ কছে হৈযা সহত্রবদন ॥ নিজগুণ শুনি বাস্থ- 
দেব লঙ্জ। পাঞ1| নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিঞ| ॥ ৬০ ॥ জগৎ 

রাকা 

কুরিব) অতএব ছে দয়াময়! অ।ম।র প্রতি এই কৃপা করুন যে, আপ- 

নার গ্রে আম।র মৃত্যু হউক, তাহা হইলে লংশয় দূর হইবে ॥ ৫৮॥ 

. এই কথ শুনিয়! আমি মনো মধ্যে অতিশয় স্থখপ্রা প্ত হইলাম, তখন 

| ইই!কে উঠাইয়। আলিঙ্গনপূর্রবক কহিলাঁগ। অহে গুপ্ত! ভাল ভাল, 
| তোমার ভজন ম্দৃঢ়, আমার বাক্যে তোগার মন বিচলিত হইল ন|। 
গ্রভুর পাদ্পদ্মে মেবকের এইরূপ প্রীতি কর আবশ্যক, প্র ত্যাগ 

| হইলে পাদপন্ন ত্যাগ,হয় না। তোমার এই ভাবনিষ্ঠ। জানিবার জন্য 
আমি তোমাকে বারম্বার আগ্রহ করিয়/ছিলাম। তুমি শ্রীরামচন্দ্রের 

কিন্কর নক্ষ।ৎ হনুমান্, তুমি তাহার চরণপদ্মা পরিত্য(গ করিবে কেন? 

সেই এই মুরারিগুপ্ত আমার প্রাণতুল্য, রা দৈন্য দেখিয়া আমার মন 

| ফাঙ্সিতেছে-॥ ৫৯ ॥ রঃ 
| কাপড় ব্িদেবকে আলিঙ্ষন, চি সহজবদনে হার, গুপ 

| ন্ীর্ঘন করিতে -লাগিলেন। তখন বান্গছেব.. নিজগণ .ভীঁধণে লঙ্ত্বা্ 
1 5 

র্ ১. 
ঘ, 

7 

৭ 
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তারিতে গ্রড় তোমার অবুত!র ॥.. মোর নিবেদন এক কর.অঙ্গীকার। 
করিতে সমর্থ তুমি মহাঁদয়াময়। তুমিমন কর তবে অনায়ামে হয়| 
জীধের ছুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে। সব জীবের পাঁপ প্রভু দেহ মোর | 
শিরে ॥ জীবের পাঁপ লঞএ মুগ্রি করো! নরক ভোগ । সকল জীবের 
প্রড়ু ঘুচাও ভবরো'গ ॥ ৬১ ॥ এত শুনি মহা প্রভূর চিত্তদ্রবিলা। অশ্রুঃ 
কম্প স্বরভঙ্গে বলিতে লাগিলা ॥ তোমার এই চিত্র নহে তুমিত 
প্রহলাদ। তোমার উপরে রুষ্ের সম্পূর্ণ প্রস।দ ॥ কৃষ্ণ সেই সত্য করে 
যেই মাগে ভৃত্য । ভূঙ্য বাণ বিনু কৃষ্ণের নাহি অন্য কৃত্য॥ ত্রহ্মাগু- 
জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার । বিন! পাপভোঁগে হবে সবর উদ্ধার ॥ 
অসমর্থ নহে রুষ্ণ ধরে সর্ধ্ব বল। তোমাকে বা কেনে ভূঞ্জাইবে পাঁপ- ৷ 

হইয়! মহা প্রভুর চরণধা'রণপূর্র্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ রি 
গ্রভো! জগৎ উদ্ধার করিতে আপনার অবতার, অতএব একটা 

আমার নিবেদন অঙ্গীকার করুন। আপনি মহাদয়াময়, সকল কার্য 
করিতে সমর্থ, আপনি যদ্দি মনে করেন, তবে অনাঘাসে তাহ! সম্প্ম 
হয়। জীবের ছুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, প্রভো | 
সমস্ত জীবের পাপ আমার মস্তকে দিউন, আমি তাহাদের পাঁপ লয়! 
নরক €ভাঁগ করি, আপনি সকল জীবের ভবরোগ যুক্ত করুন ॥ ৬১ ॥" 

এই কথা শুনিয়। মহা প্রতুর চিত্ত দ্রবীভূত হইল এবং অশ্রু, কম্প | 
ও শ্বরভঙ্গে আকুল হুইয়া কছিতে লাগিলেন | তোমার এই বাক্য বিচিত্র 
নহে, তুমি প্রহলাদ, তোগার উপরে শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ অনুগ্রহ, ভক্তে 
যাহা ইচ্ছা করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা সত্য করেন। ভক্তের বাস! ব্যতিরেকে 
গর্জে অন্য কার্য নাই। তুমি ্রঙ্মাগুস্থ জীবের নিস! র-প্রার্থনা, | 
করিয়াছ, পাপ ভোগ ব্যক্তিরেকে তাহাদিগের উদ্ধার হইবে। কৃষ্ণ 
অসমর্থ নহেন, সমস্ত বলধারণ করেন, কি জন্য তোমাকে পাপ ফল পিয়া রিরারিডিত জা 
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করে সব । ড২ ॥ রয়ে [ও | 

. তথ।ছি বর্ষসংহিতায়াং। ৪ শ্লোক, ॥ 

| ত্তিজ্্ুগো পমথবেক্্রমহো স্বকর্থা- 

বন্ধ।মুরূপফলভাঁজনম। তনে।তি | 

কর্মা।ি নির্দ্হতি কিন্ত চ তক্তিভ।জাং 
গোবিদ্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি | ইতি ॥৬৩॥ | 

তোর ইচ্ছার হবে ব্রঙ্গাণ্ড মোচন। সর্দমুক্ত করিতে কৃষ্ণের 
:-পাশাীীপ্পীিটি শী 2৪০-৪০০০:০ ০০ শপ পপ পা আপ সপ আস ঞ 

দিক রদর্শিনযাং । তর তর তন সর্ধবেসবরন পর্জ্জনাবন্দ,ঈবা ইতি নাায়েন কর্মানুরপফলদা- 

তৃত্বেন লামোঘপি ভকে তু পক্ষপাতবিশেষং করোতীত্যাহ। সমোহহং সর্ধনতেযু নে 
দেষোৎস্তি ন প্রিয়ঃ| যে ভজন্তি চ মাং ভক্তা! ম্্রিতে তেষু চাপাহমিতি। অনন্যাশ্িন্ত- 

ন্গে। মাং যে জনাঃ পযুপ।সতে | হেষ।ং নিত্যাভিযুক্কান।ং যোগক্ষেমং বহামাহমিতি 
প্রগীতাতাশ্চ ॥ ৬৩। | 

ভোগ করাইবেন। তুমি যাহার হিতবাঞথ জাচিকে, সে লন হই | 
মাছে, শ্রীকৃষ্ণ লৈষবের পাপ সমুদয় দুব করিয়। থাকেন ॥ ৬২॥ 

এই বিষয়ের প্রমাণ ব্রহ্মদংহিত!র থঞ্চমাধ্যায়ের 
৫৪ শ্লোকে যথ। ॥ 

নর এবং পর্জজন্য যেমন সর্বত্র বারিবর্ষণে পক্ষপ।ত বর্জিত, তত্জপ 
যিনি ইন্দ্রগোপ (গেময়কীট ) হইতে ইন্দ্র (দেবরাজ) পর্যন্ত সমস্ত 
জীবের কর্মানুরূপ ফল এদামে বৈষম্যরহছিত হয়েন, রিস্তত্তীহার 
গ্রিক আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, তিনি সমতাগুণবিশিষ্ট হইলেও স্বভক্তের 
প্রতি-সনুকম্প হইয়া এই মাত্র পক্ষপাত করেন অর্থাৎ তাহ! দ্বিগের- 
কর্টের ফল প্রদান না করিয়া সমূলে কর্মরাশিকে ভন্মীভৃত করিয়া, 
থাকেন, এমন' আশ্চর্ধ্য কর্্মঝারি দেই আদি পৃরুষ গে।বিন্দকে আমি 

1 ভলঙ কনিঞ& ৬৩ ॥ * 
|]. তোমার ইচ্ছীত্রে ব্রহ্গ।গড মোচন হইবে, সমুদয় মুক্ত করিতৃত, 
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নহি কিছু শ্রম ॥. এক উড়ুম্বরবৃক্ষে লাগে বহু ফলে। * কোটি ক্রহ্মাণ্ড |! 
ত।সে বিরজার জলে ॥ তার এক ফণ যদি পড়ি ন্টহয়। তথাপিবৃক্ষ | 
ন। মানে নিজ অপচয় ॥ তৈছে এক ব্রহ্মাগড যদি মুক্ত হয়। তবুজল্ল] 
হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ॥৬৪॥ অনন্ত এরা কৃষ্ণের বৈকুষ্ঠাদি ধাম । /. 
তার গড়খাই কারণার্ণব নাম ॥ তাতে ভাসে মাঁধা লৈএগ অনস্ত ব্রহ্ম গু। | 
গড়খ।ইতে তাপে যেন রাইপূর্ণ ভাণ্ড ॥ ত।র এক রাই নাশে হানি নাছি: 
মানি। এঁছে এক অগুনাশে কৃষ্ণের নহি ছানি ॥ সব ব্রন্ষাণ্ড লহ যদি 
মায়ার হয় ক্ষয়। তখাপি না মানে কৃষ্ণ নিজ অপচয় ॥ চোটি কাঁমধেনু- 
পতির ছ(গী যৈছে মরে। ষড়েশ্বর্ধয পতি কৃষ্ণের মার। কিব! করে ॥৬৫॥ 

পপ সীপ াস্পী পাপী রিলিস পালি পিস ৭ ৩ পপর ০ পাপা ২ পপ পপারপঞধার৯+৯৫৯৬জএ্ারএম্০্০্৬ “৬ ৯. 

শ্রীকৃষ্ণের কিছু পরিশ্রাম নাই, এক উড়ম্ববৃক্ষে বুফল উৎপন্ন হয়, বির- | 
জার জলে কোটি ব্রহ্মা ভাদিতেছে; তার যদি একট! ফলনষ্ট হয়, 
তথাপি বৃক্ষ আপনার হনি বলিয়া! বোধ করে না। নেইরূপ,ধদি একটা । . 
ব্রহ্মা গু যুক্ত হুয়, তথ।পি গ্রীরুষ্েের মনে অল্প হ।নি গ্রাহা হয় না ॥ ৬৪ ॥. 

শ্রীকষ্ণের অনন্ত এশ্বর্্যবিশিষ্ট বৈকুষ্ঠাদি ধাম, তাহ।র গড়ের অর্থাৎ 
জলছুর্গের নাম কারণার্ণব। তাহাতে মায়ার সহিত অনস্ত ্রঙ্গাণ্ড ভাপি- 

তেছে, গড়খাইতে যেমন রই (ক্ষুদ্র সর্ধপ) ভাগ ভালিতেছে, তাহার 
একট। সর্ধপের হানিকে হানি বলিয়া মান! যায় না, পেই্রূপ এক অ+. ৰ 
নাঁশে কৃষ্ণের কিছু হানি হয় না। লমন্ত ব্রচ্মাণ্ডের সহিত যদি মায়ার 

ক্ষয় হয়, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের মনে অপচয় বলিঙ্প। বোধ হয় না। কোটি, 
কামধেনুপতির যেমন একট! ছাগীর স্বৃত্ হইলে কিছু হানি বোধ হয় 
না, তেমনি বক়স্বর্ধ্যপতি শীষের মায়ানাশ হইছে--কি হানি | 
হইবে 18 ৬৫৪ 118 
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%. | 

তথ।ছিংভীমস্তাগবতে দশমন্কদ্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ১০ ক্লৌ।কে 
২স্ীতগবভমুদ্দশ্য শ্রন্তিভির্তং ॥ 

জয় জয় জহারজামজ্িত দে।যগৃহীতগুণাং. 
 স্বমলি যাতনা লমবরুদ্ধলমন্ততগঠ। 

ভাঁবাধ্বীপিকায়াং । ১০।৮৭।১০। ছয় অফ্লেতি। ভে অজিত জয় জয় উংকর্ষমাবি- | 

ফুক। আদরে বীপ্ম1 কেন বাপরেণ। অগঞ্গদোকসাং অগানি স্থাবর!ণি জগন্তি জঙগ- 
মানি ওকাংসি শরীরাখি: যেষাং স্বীবনাং তেযামজামবিদাাং জহি নাশর। কিমিতি গুণ্বতী! 

সা হস্তব্যতযত আহঃ । দোষগৃতীতগুণ দোযায় আনন্দাদাবরণায় গৃভীতা গৃহীতা গুধ! | 

যয়। তাং। গাহোরড শ্ছন্দমীতি ভকারঃ। ইয়ং হি স্বৈরিণীব পর প্রতারণায় গুণ!ন্ গৃহাতি 

অতে| হস্তব্যেতি |: তহি' মধাগি দোষম।বছেদিতি মমাপি তত্র ক। শকিঃ স্যাগত আহত, 

মিতি। যদ্বন্মাৎ ত্বং আমন] শ্বরূপেণৈব সমবরুদ্ধসমন্ততগ: সংগ্রাুসমন্তিষ্বর্ষে।খলি বশী. | 

ককতসায়হাদিতি ভাবঃ| শ্বয়মেব তে জীৰা জ্ঞানবৈরাগ॥াদিনা কিং ন হম্'রিতাত আছঃ 

অখিলশক্ত্যববৌধকেতি | তেষাং ত্বমেবান্তর্যমী সর্বশজদ্বে(ধকঃ | অতো! ন তে জ্ঞানাদে 

স্বতন্ত্র ইতি ভাবঃ।  অহমকুঠজানৈর্র্ানি গুণো ন্ীবানাং, ক্মন্ঞারাদিশক্ত।ববোধনেনা- 

বিদ্য| হস্তেতাত্র কিং প্রমাণমিতি চে তত্াহছ। আঅহমেব প্রযাণমিস্যাহ নিগমো বেদঃ। | 
নম্বেবভূতে মর্ষিকথং শ্রতীণাং গ্রবৃততিন্তত্রাহ কচিদিতি। কদ|চিৎ শা দিসময়ে অভ 

মারয় চরতঃ ক্রীড়ত:। নিতাঞ্চানুপ্তভগতয়। সত্যজ্ঞানানন্তাননৈকরসেনাক়্না, চ চগ্ষতে 
বর্তমানসা তে তব নিগমোংনুচরেং প্রতিপাগয়েখ। কর্পণি ফঠী। যতো বাঁ ইমানি ভূতানি | 

| জানতে, যো ব্রন্ধাথং বিদ্ধাতি পুর্ব যে। কৈ বেক্ধাংস্চ প্রহিণে!তি তশ্মৈ তং দেবমা বুদ্ধি 

গ্রকাশং সুমুক্ষবৈ শরণমহং প্রপদো | য আয়ন তিন্, সত্তাং ভ্ঞ।নমনন্তং ব্রহ্ধ, যঃ সর্ববজঃ 

| ষর্ষবিদিতাাদিনিগমকদস্বং ত্ব/মেবনুতং । প্রতি দ্মতীতার্থ; | জয় জয়া্িত অহগবসমা তি 

দামুপনী হ্যা গুণাং। ন হি ভবস্তমৃতে এওবস্থামী নিগমগী ভত্ণার্ণবানখ ১ 

. ভোষণ্য।ং। জক্জগ্জেতি+ টাকায়ং অহমের প্রমাথমিত্যাহ বেদ ইতি লিগমোইেস | 

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমত্তীগবন্ডের দশমন্কাঙ্ধর 
৭. অধ্যায়ে ১০ শ্রে।কে প্রীভগবানের গুতি 

-.০ - শ্রতিবাক্য যথা 1 
শ্রুতি মকল তের হে অজিত! আপনকার জয় হউক, জক্ক | 



, রনী 

০ সস? পাশ শীত 

মধ্য। ১কাপরিচ্ছেদ |] প্রীচৈতগ্যচরিতাম্বত 7 

অগ্জগদোকসামখিলশজ্যববোক তে | ডঃ 

 ক্ষচিদজয়|জনানুচরতোইনুচরেনিগমঠ- ৬.) 70৮]. 

চরেদিতি মাপা । কচিদিভাদি সর্বার্বত্রে জের়ঃ। 'যখাঁশরণমহং এাপদা ইতাস্তা | 
শ্রতির জরা: ঠরত ইত/স্োোদাহরণং । অনাত্াম্মনাচরত ইতাসা | ভ্রব য আত্মনীত]াদি 

স্ব্ূপবোধিক| | য: সর্ধিত্ঃ লর্ব্ববিৎ ইত্যা্দিরলুপ্ গবতাবোধিকেতি জ্ঞেন্রং। অথ স্ববাণঞ্ধা, |. 

ত্বিরং । তর চযা:-সর্বধাক্ষ। মহোপনিষদঃ সর্বঞ্তিসনন্বয্থং শত্ান্তরাবুদিতা তলগিরন* |" 

পূর্বকন্বরূপ গুণ! নির্দেপেন তন্ধ চরন্তি। গ্রাথমং ত1 এব ব' ন্িনোচিতপরিহ!সপূর্বকং প্রথষং রর 

শমনোরপং নিবেদয়স্তি জয় জয়েতি। নর্দটকনামেদং ছনাঃ *। হে অধিত মায়াদ্যনঠিতৃত 

জয় জয় নিঙ্গোংকর্ষঘবশামাবিছুক্ষ। কথং ব|' ন করোধীতি বীপ্সার্থঃ | | কেন প্রকারেন 

তমাহুঃ। অক্াঁং মাঝাং জছি নাশয় | যগ| পুনরেষ। স্যই্াদে উপ্রবৃত্তজীবন্ ন ছনোতীতি 

ভাবং | : সনু, খিদী।বিদো অম তনু শিক্ষা দ্বব শরীরিণাং। বন্ধমে!ক্ষকরী আদা মায়ঙগা দে ৃ 
বিশিঙ্দিতে । ইতোকাদশস্থমহূজ্ঞামুলরেণ বিদ।ালক্ষণগুণা'শেন কূপাবিষয়ো!হপি, তবত্তেষা | 

তরাহঃ। দোঁধ এব বিষয়ে গৃশীতো গুণ! যয়। তাং। শ্ববৃত্তিরপ়ৈবাবিদ।য়। জীবান্ বঙ্ধ! | 

তদ্দপটয়ব বিধা! মোচয়ভীতি। গুণোহপাসা! দে।ম এব পর্ধাবসীতীতি। নু মম অগ্টঘতব- | 

হেতুহৃতায়া অস।1 হননে মদন হালি সান্রাহুত্বমসীতি। আত্মন! শ্বাপড়তেন পরমা- | 

লন্দেনৈব তদভিষ্ল়ৈব শক্তোতার্থঃ। সমাক্ নিরবশেষং প্রাপ্তপূরগৈষ্বযাদিরসি কিং তুচ্ছ! 

তগ্নেতি ভাবঃ। তথাচ বক্ষ্যতে টাকাকৃপ্তিং। ন ছি নিরগর হল দিলম্বিংকা মধেহুবদ্থপতে 
রজয়। কৃত্ামন্তীতি ॥ ৬৬ ॥ 
পা ০ শপ পপি 1) টাশিসী শািশী পা ০ পা পাপী পা পাপা পিপিপি ০ ৯ শপ পপি ০ পে পা কা পপ ৮ পাশ শী পাপ 

হটক। হছে অিলশক্তির অনযে!ধক ! অর্থাৎ, আপনি সকল. শক্তির 

অন্তর্ধামী, অত এন স্থাবর-জঙ্গম-শরীরধ।রি জীবদিগের সম্বন্ধে আপুনি | 
স্বীয় স্বরূপ আ।বরণার্থ গৃহীত সন্বাদিগুণবিশিষ্ট 'অবিদ্যাঞে 'ন্ট করুন, 
যেছেছডু (পনি স্বরপতঃ লমস্ত এষবরধয প্রান্ত হইয়াছ্ছেণ। ্পিপয়ে 
আপনি যখন অখণ্ড এক রগ হুইয়।ও মায়ার সহিত জড়! করেম, খেদ | 

দুকল তখনি আপন(কে; প্রতিপন্ধ করিয়া থাকে ॥ ৬৬] | & 

* নর্দটকস্া জঙ্ষণং যখা--ছর্দো সন্ধা: | ১৭ ধুং। ৬। বি তকে ক তজজলা!- 

খর ন্ছিটকং। ঈসস্)র্ঘ21 নি জী) ভ, জ, জজ, ল, গ, এই সতটী গবে নর্ঘটক ছন্দ হঙগ। 
3 

রি রঃ , 

রি ং প্ 

দি ১ 

॥ 
১৩৯1 রী 



শ্রিচৈতগ্যচগ্িতায়ত। [সধ্য। ১৫ পন্জিচ্ছেদ। 

এইমত সব তক্তের কছি সেমেগুণ। বকে বিপায় দিলা করি 
ালিঙ্গন॥ প্রভুর বিচ্ছেদে ভন্ত' করয়ে ভ্রুদন। ভক্তের বিচ্ছেদে 
প্রভুর বিষ হৈল মন॥ ৬৭1 গদাধরপণ্ডিত রহিল! প্রভু পাশে। 

ধমেশ্বরে প্রতু তার করাইল। আবাসে॥ পুরীগে।সাঞি। জগদাননদ 
স্বপ্পপ দামোদর ।: দামোদর পণ্ডিত আর গোষিন্দ কাশীখবর ॥ এই সব 

| (লঙ্গ রড বৈশে নীলাটলে। জগমাথ দর্শন নিত্য করে প্র।তঃকালে। 
| ৯৮॥ এক দিন প্রভু পাশ আসি সার্বভৌম । যোড়হাত করি কিছু 
কৈল নিবেদন ॥ এবে মব বৈষ্ণব গৌড়দেশ গেলা । এবে প্রভুর নিমন্ত্র- 
ধের অবদর হৈলা॥ এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি। প্রভূ 
কহে ধর্মী নছে করিতে না পারি ॥ সার্বাতৌম কছে তিক্ষাকরবিশ, 
 দিম। প্রড়ু কছে এহো নহে যতিধর্শা চিহ্বি॥ সার্বভৌম কছে কর দিন: 

.--গেইমত ভক্তগণের দেই পেই গুণ কীর্তন করিয়! আলিঙ্গনপূর্বক 

| পকলকে বিদায় দিলেন। গ্রতুর বিচ্ছেদে ঘন্তগণ রোদন কাঁরতে 

| লাগিলেন এনং ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর মন বিষণ হইল । ৬৭। 
ৃ -) ঈদাধরপণ্ডিত প্রভুর নিকট অবস্থিত ছিলেন, প্রভু ত।হাকে যমেশ্বরে 

(ধাঁধ করিতে অনুমতি করিলেন, পুরীগোম্ব।মী, জগদ।নন্দ, স্বরূপদামোদর 
ধমোদরপথ্িত, আর গোবিপ ও কাশীশ্বর, ইহ।র] সকল প্রভুর সঙ্গে 
মীলাঠলে বাঁ এবং নিত্য প্রাতঃকালে জগন্নাথ দর্শন করেন, ॥ ৬৮ ॥ 

, একদিন পার্রধতৌম প্রভুর নিকট অ।গমন করিয়া যোড়হস্তে কিঞিঃ 
শিব করিলেন যে) প্রভে!! সম্প্রতি বৈষ্ণবগণ গৌড়ছেশে গমন 
করিয়াছেন) এখন আপার নিমন্ত্রণের অবসর হইয়।ছে, অতএব আমার 

| খুঁছে এক মাপ পর্যন্ত ভিক্ষা করুন। প্রতু কহিলেন, ইহ! ধর্ম নয়। 
| আমি করিতে পারি না, তাঁহ।তে সার্বভৌম কহিলেন, তবে বিশ দিন 
২ ভিক্ষা করুন।: তাহাতে মহ! প্রভু কছিলেন, ইহাও যতিধর্পের, চিন 
১ 1 শার্র্ধতোদ.কছিলেন) পঞ্চদপ. দিন তিক্ষ! করুন। প্রভু কছিলেন, 

চর ্ 
১৯৯ ॥ 

তে 



মধ্য । ১৫ পরিচ্ছেদ । ] আ্রীচৈতন্যগ্রিতামৃত। | ৬১৯ 

রিনি ররর িটি উরি রি 

পঞ্চদশ । প্রভু কহে তোমার ভিক্ষ। এক দিবদ॥ ৬৯1. তবে দার্ববতৌম 

প্রস্ুর চরণে ধরিঞ। | দশ দিন কর কছে বিনতি করিএখ॥ প্রতু ক্রয়ে 

ক্রমে পঞ্চদিন ঘটাইপ। পঞ্চদিন তাঁর তিক্ষ। দিম করিল ॥ ৭1 তব 

সার্বভৌম করে আর নিবেদন তোমার সঙ্গে সম্যাণী আছে-দখজন ॥. 

পুরীগোসাঞ্রির পঞ্চদিন ভিক্ষ। মোর ঘর) পূর্বের আমি কহিঙ্নাছি। 

তো।ঙার গে।চরে ॥৭১॥ দামে।দর স্বরূপ হয় বান্ধব আমার কতু তো1ম।র” 

সঙ্গে যাবে কভু একেশ্বর ॥ আর অষ্ট দঙ্গালির ভিক্ষ! চুই ঢুই দিবসে । 

এক এক দিনে এক এক নন্্যাসী পূর্ণ হইব মাসে ॥ ৭২ ॥ বছৃত সঙ্গযাপী 

যদি আইলে এক ঠাঞ্চি। সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই॥ তুমি 

7 
শী টা টা

টা 
শীট 

তোমার ভিক্ষা এক দিবসমাত্র ॥ ৬৯ | ৰ 

তখন সার্বভৌম প্রভুর চরণধারণপূর্ধবক মিনতি করিয়া কহিলেন, | 

দশদিন ভিক্ষ। করুন। প্রভু ক্রমে ক্রমে পচ দিন নূন করিয়! তার | 

গৃহে পাঁচদিন ভিক্ষার নিয়ম করিলেন ॥ ৭০ ॥ 

তখন সার্বছেম আর এক নিবেদন করিলেন, প্রো ! আপনকাঁর 

সঙ্গে দশজন সম্গাাদী আছেন, আমার গুছে পুরীগোস্বামির দশদিন ভিক্ষা! 

হইবে এ বিষয় পূর্বে্ব অপনার সাক্ষাতে নিবেদন করিয়াছি ॥ ৯১৭ 

দঃমোদর ও স্বরূপ এই ছুই জন আম।র বান্ধব হয়েন, কখন আপন-.. 

ক।র সঙ্গে যাইবেন এবং কখন ব! এক।কী গমন করিবেন। আর আঁটি ] 

জন সম্ধ্যাপির দুই ছুই দিন ভিক্ষ। হইবে, এক এক দিন এক এক ল্য 

] দিতে মাসপূর্ণ হইবে ॥ ৭২ 
বহু সন্ন্যানী যু এক স্থানে আগমন করেন, তবে তাহু!দিগের সপ্মান 

করিতে পারিব্ ন| প্রাধ হইবে। আপনি আপনার ছায়া, সঙ্গ করিয়া 

ধু 

ঞ 
চ 

॥ 

ঃ 

টি ৯ 

্ তত ও সহ রর ২৩ ক রর যে মাসে এ এ ০০৯টি ০৩ ২০ 



ভ্রীচৈতন্যচর়িতম্বত। [ মশ্য 1. ১৫ পরিচ্ছেদ । 

নি্ছাঁয়। সঙ্গে আমিষে মোর ঘর। কড়ু সঙ্গে আপিবেন স্বরূপ ঘ|ষো. 
দূর 1 ৭5। প্রভুর ইন্গিত পাঞ। আনন্দিত মন। সেই দিন কৈল মহা- 

[ প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ যাঠীর-মাতা নাম ভষ্টাচার্ষ্যের গৃহিণী। প্রভুর মহাভক্ত! 
তেঁছ স্েছেতে জননী ॥ঘরে 'আ।সি ভট্টাচর্ধ7 তারে আজ্ঞ। দিল। আনন্দে 

| ধাঠীর মাতা পাক উঢ়াইল ॥ ৭৪ ॥ ভট্টাচার্য্য গৃহ সব দ্রব্যে আছে গরি। 
| যেব। শাক ফণার্দি আন।ইল আহুরি ॥ আপনে'ভট্ট।চার্যা করে পারের 
সব বর্্ম। যাঠীর'মাঁত। বিচক্ষণ। জানে পাকমর্্া ॥ ৭৫ ॥ পাকশাগায় 
দক্ষিণে ছুই ভোগালয'। এক ঘরে শালগ্রমের ভে।গ সেব! হয় ॥ আর 
[ ঘর মহাপ্রভুর ভিঙ্কার লাগিধা। নিভৃতে করিয়াছেন মৃতন করিয়। ॥ 
1 বাছে এক দ্বার তার পরত প্রবেশিতে | পাকশালায় এক দ্বার পরিবেশন 
টির নারির যারা যারা ভি 

অর্থাৎ একাকী ম্মামার গৃহে আগমন করিবেন, কখন বা! স্বরূপ দামো- 
দূরকে সঙ্গে লইয়া! আমিবেন ॥ ৭৩। 
_. শার্বধভৌম প্রভুর ইপ্গিত প্রাপ্ত হইয়। সেই দিন মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ 
করিলেন। উট্টাচার্ষ্যোর গৃহিণীর নাম যাচীর মাতা, তিণি ও 1 প্রভুর মহাভক্ত 
এবং. স্পেছেতে জননীর স্বরূপ, ভট্টা চার্ধ্য গৃহে আলিয়া স্তাহাকে আল্ঞা 
করিলেন, ষাঠীর মানা আনন্দে পাক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৭৪ ॥ 
রর ভ্টাচার্যয€ যে মকল শক ফলপ্রভৃতি আহরণ করাইয়। আ|নিলেন, 

হা দ্বারা উহার গৃহ পরিপূর্ণ হইয়। রহিয়াছে, ভট্ট চার্ধয আপনি 
পের সমস্ত, কার্ধা করিতেছেন।, | যাঠীর মাতা পাকবিষয়ে ফিচ্ষণ ] 
পাকের সমুদায় কার্ধ্য অবগত আছেন ॥ 8৫ ॥ 

পাকশ।লার দক্ষিণদিকে ছুইটা ভোগমন্দির আছে, এক গৃহে: শাল- 
মের ভোগাতসধাহূয। আর একটা গৃহ মহাপ্রভুর: ভিক্ষার নিমিত্ত 
দিন নৃততন করিয়। প্রস্তুত করিয়াছেন। গৃহের ধার দিকে? শা 
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মধ্য ৮:১৫ পরিচ্ছেদ] রী চেওন্যচরিতা স্বত্ব |. ৬২৯ | 

করিতে ॥ ৭৬৪ বত্তিশা কলার এক আঙ্গট বড় পাত। উতারিল তিন 

ম।ন তগডুলের ভাত ॥ গীত স্থগান্ধ ঘবতে অন্ন লিজ কৈল। চারিদিকে | 

পাতে ঘ্বৃত বহিয়। চলিল ॥ কেয়াপত্র কলার খোলা ডো সারি সারি। ! 

চারিদিকে ধরি আছে নান! ব্যঞ্জন ভরি ॥ ৭৭ ॥ দশপ্রকার শাক নিম্ব 
-স্থকতার ঝোল। মরিচের ঝাল ছেন[বড়া বড়িঘোল ॥ ছুর্ধতুদ্বি ছুঞ্জ- |. 
কুষ্মগু বেলারি লাফর।। মোচাঘণ্ট মোচাভাজ] বিবিধ শাকরা॥ বৃদ্ধ... 

কুষ্মাগড বড়ি ব্যঞ্তন আপরি। ফুলনড়ি ফলমুলে বিবিধ প্রকার.॥ নব-নিন্থ্: | 

পত্র সহ ভ।জা বার্তাকী! ফুলবড়ি পটোলভাজ| _কুক্মাগ্ড মানচা'কী ॥] 
ল্র্টম!ল মুদগসৃপ অস্ত নিন্দয়। মধুরাঞ্জ বড়া-অল্ল।দি অল্প পাঁচ ছয়॥ 

প্রবেশ জন্য একটী দ্বার এবং পরিবেশন করিবার নিমিৰ গাকশাল।র 
দিকে আর একটী দ্বার আছে ॥ ৭৬॥ ] 

বন্তিশ। কলার বড় দেখিয়। একটী আঙ্গট পাত্ত পিয়া, তাহাতে | 

তিন মন. তণ্ডুলের অন্ন ঢ।লিয়া পীতবর্ণ গব্যদৃতদ্ার। তাঁছ। লিক্ত | 
করার পত্রের চ!রিদিকে ঘ্ৃত বহিয়! যাইতে লাঁগিল। তথ! কেত্তকীপত্র 

ও কদলীর খোলার ডোঙ্গায় ব্যঞ্জন রি করিয়! পত্রেছ টরিনি ধরি- 
লেন ॥ ৭৭ ॥. 

দশ-প্রীকার শাক, নি আর নুকতাঁর ঝে।ল, মরিচের ঝে।ল, ছেনা- 

বড়া, বড়িঘোল, অপর দুশ্তৃম্বা, ছুষধকুম্ম।ণ্ড, বেগ।রি, লাঁফরা, মেঢা-” 
ঘণ্ট.মোচ[ভাঁজা, নান! প্রক!র শাকরা, বুদ্ধকুক্ম!ণ্ডের বড়ি, অপরিসীম 

ব্যঞজন, ফুলবড়ি ও বিষিধপ্রকার ফল মূল, নূতন নিম্বপত্রের সফ্ত ভর্জিত 
বার্তাকী, ফুলবড়ি, পটোা, . কুগ্ম।গু. ও মানচাব্হাত্তা,, 'ভ!জা মাস | 
অর্থ।ৎ তাজ! কল/য় ও মুদ্ঠোর অযুত নিশ্দি সুপ (ঘাইল, ] মধুর অয় 



জরীটৈতন্যচরিত।যুত। সধা। ১৫ পরিচ্ছেদ রি 

মুদগীরড়। মাসবড়া কলাধর়। মিষ্ট । ক্ষীরপুলী নারিকেল পুলী আর যত 
পিষ্ট ॥. কাক্চিগড়া ছুষ্ধচিউ| ভু্ধলকৃলকী।: আর যত গীঠ। কৈল কছিতে 
নাশফি॥ স্বতমিক্ত পরমান্ন ম্বকুণ্ডিকা ভরি | টাপাঁকলা! ঘনছুগ্ধ আত 
তাহ। ধরি ॥ 'রপাঁল। মধিত দধি সন্দেশ অপার। গোঁড়ে উৎকলে যত 
ভক্ষের গ্রকার ॥ শ্রন্ধ! করি ভট্ট।চার্ধ মব করাইল। শুভ্র পীঠ উপরে 

শুভ্র বলন ধরিল॥ ছুই পাশে স্থগন্ধি শীতল জল ঝারি। অন্ন ব্যঙঞ্জন 
উপরি দেন তুলসীমঞ্রী ॥ অস্ত গুটিক। পিঠাপন। আনাইল । জগমাথ 
প্রলাদ সব পৃথক্ ধরিল ॥৭৮॥ ছেনকালে মহ প্রভূ মধ্যাহ্ন করিয়া! । 
একলে আইল তার হৃদয় জানিঞা | ভট্টাচার্য কৈল তার পাদ প্রক্ষা- 

। বড়া প্রভৃতি পচ ছয় অঙ্স। মুদ্গবড়া, মামবড়া মিউ কলাবড়া, ক্ষীরপুণী 
ন।রিকেলপৃলী, আর যত গ্রকাঁর পিষ্ট ক, কাগ্রিবড়া, ছুগ্ধচিড়া, ছুগ্ধলকৃ- 
।লকী, আর যত পিক হুইল, তাহ! বলিবার শক্তি নাই, মৎকৃণ্ডিক! 

পৃরিপুর্ণ ঘৃতসিক্ত পরমান্ন, টাপাকলা, ঘনভুগ্ধ, আত, মধিত দধি, অপ- 

ধর্যাপ্ড সন্দেশ, আর গোঁড় ও উতকল দেশে যত প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য হয়, 
ভট্র।চার্যয শ্রদ্ধ। করিয়1 সমুদায় প্রস্তত করাইলেন, তৎপরে গুভ্রপীঠের | 

উপরেগুর বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া এ আসনের দুই পার্খে স্গন্ধি' শীতল 
জলের ঝারি ( গার) রাখিয়া অন্ন ব্যঞ্জনের উপরে তুলসীমঞ্জরী 

অর্পণ করিলেন। তাহার পরে 'অম্বৃতগুটিকা তথ। পীঠাপানা প্রস্তুতি 
জগয়।খদেবের সমস্ত প্রনাদ আনাইয়1 পৃথক রাখির্লেন ॥ ৭৮॥ 
এমন সধয়ে-.মম্প্রডূ মধ্যাহ্ন করিঘ়। সার্ধভৌমের অভিগ্রায়।ঘু- 

| মারে একাকী .ছগমন করিলেন, ভট্টাচার্য তাহার চরণ প্রক্ষালন 
রে 2০০৭৯ এ 

| 

নয পয 
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যর, 1 । জগত 000 ৫ চঁ 

| লম। খবরের দির গেলা করিতে ভোজন ॥ ৭৯. দি বেবি (থান | 
রিনি হইয়া। ভ্টাচার্য্যে কছেন কিছু ভাঙ্গি করিয়া |. অলৌকির-বঃ 1 

| উরস)রঞ্জেন ॥ ছুই-গ্রহর ভিতরে কৈছে হইীল্প. রন্ধন ॥.৮* ৪. পর | 
| চুলায় যদিশতজন পার, করে। তবু শীত এত ব্যঞ্জন রাহধিতে না ৃ 
পরে ॥ কৃষেে ভোগ লাগ।ইয়ছ অনুম(ন.করি। উপরে. দেখিয়ে যাতে 

ৃ তুলনীমঞ্জরী: ॥ ভাগ[বান্ তুমি সফল তোমার, উদ্যোগ, ॥: রাধারুফে লাগা” 

ঞাছ এতাদৃশ ভোগ ॥ ৮১ ॥-আম্ের পৌর বর্ণ পরম মোহন। রাখা- | 
| কুষ্চ সাক্ষাৎ ইহ! করিয়াছেন ভোজন ॥.. তোমার. আনেক তাগ্য কত | 

প্রশংসিব। আমি ভাগাবান্ ইছ।র অবশেয় পাব.৪.. ক্ুষ্ধের আসন পীঠ | 
রাখ উঠ।ইয়]। মোরে প্রসাদ দেহ শিন্ন পাত্রেতে করিম ॥ ৮২. ॥ ভা 

চার্য কছে রথ নাকর বিশ্বান। ঘে খাইডব, তার শক্যে ভোগ নিত ্ 

মালে 

| করিয়! ঘরের ভিতর ভোজন করিতে গমন করিলেন ॥ ৭৯ ৪ 7 
12 মহাপ্রভু অন্নাদি দেখিয়া.রিশ্মিত হওত ভট্টাচার্ষোর: গু ফিডিং ] 
ভঙগী করিয়।'কছিলেন। এই সকল টান, ১] নবি ূ 
ছুই: প্রহরের গধ্যে রন্ধন হইল:॥.৮০ ॥ .. ..: ০] ছি 
এক শত চুলায় যদি এক শত জনে পক. করে,, তথাসিনি রা এ | 

। ঘাঞ্জন রন্ধন করিতে পরে না, অনুস।ন করি অ।পনি-প্ীরুহৃষ 0 
দিয়।ছেন। যেহেতু ইহাতে, তুলদীমঞ্জরী দবেখিতেছি,। পনি, বু 
শ্ীরাধারুফে যুখন এত, ভোগ দিয়াছেন, তখন আপনার, 
সফুল হইয়া ॥ ৮১৪ 

অক্নের সৌরভ ও বর্ণ পরম মনোহর, সাক্ষাৎ বাক ইহা ভেজিগ: রা 
ৰ করিয়ছেন'। কআঁপনক।র বহু -ভাগ্য, আর/কত প্রশংসা করিব, আমিও 
(ছাগ্যবা দূ, বেছেতু- ইহার. অবশেষ . প্রাড-হুইব। কৃষের 'জাসন। রি ূ 
উঠ। ই! রগ, কা ভি পাত্রে করিয়া! প্রসজুুত্িউন ৮৬৯ ৪:১1 

[0 ভুষ্টুাচার্যয কৃথিলেন, প্রতো। বিশ্প্ রিল & ৮ হা র ্ 
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টু 5 

| ৮৪ ৃ পিছন । 

চু ৰা দৌর উবার হর বন্ধনে ঘার শঙ্তো ভোগ সিদ্ধি 
ঠোইনতীহা জীনে ॥। এইউ আপমে বসি করহ্ ভোজন। প্রত কহে পুজা 
ইহ কৃষোর আসন | ৬ট কছে অঙ্গ পীঠ সমান প্রসাদ 7 আর খইবে 
দীঠে ধাসিতৈ!কাই। অপরাধ ॥ প্রভু কছে ভাল বিলে শা জানা 

ৃ হা ফের 'সকল শেষ: ভক্ত আম্মাদয 8৮৪1 

খাই প্রীম্তাগবতে ১১দ্থে। ৬ ধ্যানে ৩১ প্লোকে 
টি স্ীবুফং প্রতি উদ্ধবব(ক্যং ॥ 

" “ স্মোপং অন্গদ্ধবাসৌহিলক্ক।রউর্জিতাঃ। 
চ্ছি ঠভোজিনে। দাপান্তব মায়াং জয়েমছি 1৮৫ ॥ 

-* সাগরিকা ।১১। ৬৩১ কাজু বনে গ্রাথজে ন্ যাতনা 

বি ।ভর্জিভাঃ বসল! শি বিশ্চিভং জয়েম। করমসনদর্ড | টার তাবঃ। 

জায়েদ জেডুং শরম ৪৪8. . 88888501285 
| খাইবেন,সহি তই: ভেগ পিদ্ধি শা 1 না আমার গন নামায় 

| সী বন্ধন, বাহারি শক্তিতে ভোগ লিদ্ধি, ভিনিই: তাহা জানিতে 
| পায়েন। আপনি এই অ।লনে বঙসিয়। ভোজন করুন। শু কছিলেন, 

| ই ভঁঠফের জনম আমীর প্্জনীয় ॥1৮৩॥ | 

|: ৪টি কছিলেন। আম ও পীঠ ছুইটাই সান প্রসাদ, হি 
ধা ব্রি তবে পীঠে ধূণিতে অপরাধ কি? মহাপ্রভু কহিলেন, তাল 
যান, কষে সমস্ত প্রপাদ' ভক্তজনে আস্বাদন কারধা থাকেন 1৮৪ 
5 :১ এই মিষয়ের, প্রমাণ ভীমহাগুবত ১৯. ্ ধঙ্গের ৬ অধ্যায়ে | 
রা ১ কে জ্কৃফের প্রতি উদ্ধবের-বাক্য-বথ। &. 
পরতো! গনার উপৃদৃ মাল্য, গন্ধ, বর্জ ও অলঙ্কায়ে: রি 

নি আাপহাঠি উদ ঠাজী। দাস আমরা ইরা আপনার মাধ জয় 
চন? ধু), 
1 

চি] ১৮ 
, ই পি, 

887 



ুষা়। ॥' নীলাচলে ভোজন নু ক্র বায়ামগবার । এক এক € ভাগে জর্জ 
খাও শত শত ভার ॥৮৬॥ ছ্বারকাঁতে যোললহজ মহ্যীমিরে পা 
দশ মাত। আর যাদবের ঘরে ॥ ত্রজে জেঠ। খুড়া মামা পিসাছি গ্লোধা-. 
গণ। সখাবৃন্দ সবার ঘরে দ্বিপন্ধ্যা ভোজন ॥ গোবর্ধন-যতে। খাইলে 
অঙ্গ রাশি র!শি। তার লেখে মোর অন্ন নহে এক গালি ॥ তুমি ঈশবয়, 
মুগ্রি ক্ষুদ্র কোন্ছার। একগ্রাস মাধুকরীকর অঙ্গীকার, ॥ ৮৭॥ ড়, 
গুনি হালি প্রভূ বসিল! ভোজনে। জগনাথ প্রলদ ভট্ট দেন হর্ষ মনে র্ 
৮৮॥ €হনকালে অমোঘ নাম ভট্রের জাম!তা। কুলীন দিশক কেঁছ 
বাটাকন্যার ভর্ত। ॥ ভোজন দেখিতে চাহে আসিতে না পারে।- লাঠি 

তথাপি এত অন্ন ভোজন কর! যায় না, ভট্টাচার্য্য কছিলেন, ঘড়, 
পারেন, ততই ভোজন করুন। আপনি নীলা€লে চাটার ভোজছ 
করেন, এক এক ভোগে শত শত ভার সঙ্গ খাকে | ৮121. 8 ০] 

স্বারকাতে ষেড়শসহত্র মহ্িষীর মন্দিরে, অহ্টাদণ, মার, হাগন 

দিগের, তথা ব্রজে ( বৃন্দাবনে ) জেঠ1, খুঁড়, মামা; ৪ পিল। প্রভৃতি. 
গোপগণ ও সখাগণের গৃহে দবিসন্ধ্য। ভোজন করেন এবং গোরর্ন্দজে 
রাশি রাশি অন্ন খাইয়াছেন, তাহার লেখায় আম!র এই জয় কার, 
দাত্রও নছে, আপনি, ঈশ্বর, আমি কোথা দি রি ন্যক্তি,. একঝীয 

ম!ধুরুরী অঙ্গীকার করুন ॥ ৮৯ ॥ রা রাত 

এই কথ! শুনিয়! মহাপ্রভু ছানাবহনে ছোলন করিতে বদিলেনর 

ভট্ট চার্ধয হর্বমনে জমমাধঙগে বের. মহাওসাদ পরিবেশন করিত: লাগি | 
লেন ॥ ৮৮৪. 1. 

1 এমন লক কুলীন ও নিঙ্দাকারী অমোখ নামকে হামা | 
ছিনি হাটাকদ্যার ভর্তা, তিনি মহাপ্রভুর তোদদ দেখিতে টচ্ছা কছিতে- | 

্ 



ক 

্ঃ ০ 

৬ টাক ১ এষ্থা সী 

যতি জগ আন ॥ ঞ্্হে যদি, ্রগাদ দিতে ইৈলা আন. 
রন 1 অমোঘ স আসি অ্্ দেখি করয়ে নিশ্দন॥ ॥ এই অঙ্গ তৃপ্ত হ হ্য় দশ 

| বার জন! একলা সম্যাসী করে এতেক ভোজন ॥ ৯:। শুনিতেই টা, 
চা লট! 'চাহিল। | তার অনধান দেখি অমে।ঘ পলাইল॥ | ভট্টাচার্য 
(জাঠি এ মারিতে ধাইলা। ] .পলাইলা অযে।ঘ তার লাগ ন| পাইপ ॥ 
তি তারে গাঁসি শ/প্ দিতে ভট্টাচার্য আইল। | নিন্দ শুনি মহাপ্রভু হ।পিতে 
লাগিল! 1: ৯১॥ শুনি যাঠীর : মাতা শিরে হাত মারে। যাঠী আজি রী 
হউক; বলে বারে বায ] ৯২ ॥ হার দুঃখ দেখি প্রভু হো প্রবো- 

পাপ 

| ক কিন্ত ফোনিয়ণে অ.সিগে পারিতেছেন না) ওটাচার্ধয টি তে 

| করিয়া ধারে অবস্থিত রহিয়াছেন.॥ ৮৯ ॥ 7 
[ভট্টাচার্য যখম অন্ন দিতে অন্যমনস্ক হইলেন, তখন- অমেঘ গৃহে 

| প্রধিপ করত, অন দেখিয়া! নিন্দ। করত কথিতে লাগিল যে, এই অমে 
| দশ ধার জন তৃপ্ত হয়, এক জন সম্্যাসী এত তোজন করিতেছে 71৯1 
|. হই কথাশুদিবামাত্র ভট্টাচার্ধ্য পশ্চাৎ দিকে, দৃষ্টিপাত করায়, 
1 অর্সধ 'উই(চার্যোর অবধান দেখিয়। পলায়ন করিল, ভট্টাচার্য লাঠি 
| ঝারিবরি-অদ্য দৌঁড়িয়! গেলেন, অমোঘ পলাইগা গেল,' তাহার লাগ, 
'প্রণ্ড হইলেন না) গলি শাপ দিতে দিতে তট্রাচার্য্য আলিয়া. উপান্থত 
হকুলেন, সহাতরভু নিন্দ। শুনিয়া হাল্য করিতে লাগিলেন ॥ ৯১ ৪: 7 
সই কবা সুমিয়া ফাচীর মাতা বক্ষে ও শিকে হস্ত গ্রহার করিতে 

করিতে আজি খাট ড় ( বিধবা) হউক, ই কথা বারা বলিতে 
৮৪ ৮২ রা 

৮২ 
্ি বি 

টা দশ টং জনের চুঃখ দেখা ছুই' জসকে, পর এন | 



: & 
পে 

র্ শর এ. 

ষ্য। ১ পারলে রঃ  প্চ্তটরিতাঠ 
২, 

2) 
[পনি 

রত? 

খিয! 1 আহত ভোজন কল দু নদ ॥ ৯৩। ॥ পদ: 

ই গট দিলি মুখবাল, । ভুলসীমঞ্জগী লবঙ্গ এলাচি রলবাল | রা 

| পরাইল প্রভুর মাল্য চন্দন । দণ্ডবৎ হৈয়া কহে দৈন্য বচন ॥ কা রন 

] কর।ইতে তোম। আনিনু নিজথরে। এই অপরাধ প্রভু. ক্ষমা কর মোরে 1 

॥ ৯৪ ॥ প্রভূ কহে নি্প। নহে সহজ কহিল | ইহাতে তোঁম।র কিবা | 

| অপরাধ হল ॥ এত বলি মহা শ্রভূ চলিল! ভবনে। ভট্ট।চার্ধ্য তর ঘর | 

| গেলা তার মনে ॥ প্রভু পায়ে পড়ি বন্ু আ.স্মনিন্না কৈল। তাঁর শান্ত | 

করি প্রড়ু ঘরে পাঠাইল ॥৯৫।. ঘরে আলি ভথ্থাচারধ্য যাীর মাতা- সনে । 

আপন| নিপ্দিয়। কিছু কহেন বচনে ॥ চৈতুন্যগোসাঞ্ির নিন শুনিল | 
যাহ! হৈতে। তারে বধ কৈলে হয় পাপ প্রায়শ্চিত্ে ॥ কিশ্বা নিজ 

পূর্ব্বক উভয়ের ইচ্ছায় ভোজন করিয়। পরিতুষ্ট হই হইলেন! ॥ ৯৩ মিরা 

'নন্তর ভট্টাচার্য্য মহা প্রভূকে আচমন করাইয়। তুলসীম্ীরী লবঙ্গ ও. 

রলদার এলাচীপ্রস্ৃতি মুখবাল, অর্পণ করিলেন ।; ততপরে মহাপ্রভুর, 
র্বাঙ্গে মাল্য ও চন্দন পরিধান করাইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করত দৈন্য-. ৃ  

বচনে কহিলেন, প্রভে। ! নির্দা করাইতে আপন।কে ন্জি শৃহে, আনম্নন, ] 
| করিয়াছিলাম, আগার এই অপরাধ মার্জন করুন ॥ ৯৪৪ : 

মহাপ্রভু কহিলেন, ;এ নিন্দা নহে, (আমার স্বভাব, বর্ণন করিল, | 

| ইহাতে অপনার কি কআগার।ধহইল? এই বলিয়া: মহ প্রভূ নিজধৃহে 

ৃ গন করিলেন) ভটাার্্যও “তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন এবং প্রত 

| চ়নৈ পতিত হইয়! ধহতর আত্মনিম্ন! করিতে লাগিলেন, প্র তাহা 

শান্ত ধরিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন ॥ উই ॥. ও 
| তখন ভঞাচ।ধধ্য. গুহে, আগমন করিয়া ষাঠীর মারার, ৃ ফুহিত. 'জা- | 

নিশকেরিয কিছু কছিতে লাগিলেন। আবি ঘা" নগর চালা, 

চিনা শ্রবণ কালা তাহাকে বধ অথব[ নক রা পেিত্যাগ 



| আাগযত। [সণ্য। $ ১৫. হ পদে ন্ 

রা থি করিয়ে মোচন । ছুই নহে যোগ্য ছুই শরীর করান্মণ পুন! 
] সেই নি্দকের মুখ না দেখিব।, পরিত্যাগ কৈল তার নাম ন| লইব$&] 
| যাঠীকে কহ ছাড়, ক দেহ হইল পতিত | পতিত হইলে তত তেজিতে ৃ 
| উচিত ॥ ৯৬॥ 

রর তথাহি ্ ীদ্তাগবত্ে সপ্তমস্কদ্ধে একাদশ অধ্যায়ে 
ূ ষড়বিং শতি ক্লোকঃ॥ 

সম্তটালোলুপ! দক্ষ! ধর্মজঞ| প্রিয়সত্যবাক্। 
_ অপ্রমন্ধ। শুচিঃ ন্িগ্ধা পতিস্বপতিতং ভজেৎ ॥ ৯৭॥ 

. ৫সই রাত্রে অমোঘ কাহ! পলাইয়া গেল। প্রাতঃকালে তারে বিসৃ- 
দি ব্যাধি হৈল॥ অমোঘ মরেন শুনি কহে ভট্টাচার্য্য । সহায় হইয়! 
_ভাবার্ধদীপিকায়াং | ৭1 ১১1 ২৬। কিন্ত সন্তষ্টা যখালাতেন তাঁবন্মাত্রেহপি ভোগেইলো- 
পা [কষা অনলগা প্রির! মতা! চ বাক্ বপা1ঃ সর্বাপি অপ্রমত! অবহিতা অপতিতং মহ! 
১6৩৪ বথাহ হাজবন্কাঃ। আপদ; স্প্র তীগ্গো হি মহীপাতকদুবিত ইত্তি ॥ ৭৭ | 

ৃ করিলে ্রাশ্চেত হয়, কিন্ত এই প্রায়শ্চিত্ত যোগ্য হইতেছে না, উভ-. 
ই ব্রাঙ্মণ শরীর । আমি পুনরর্ধার় সেই নিদ্দকের মুখ দেখিব না এবং 

| উ্ধীকে পরত্য।গ করিলাম, তাঞছার আর নাম লইব ন হাঠীকে বল, 
পতি পরিত্যাগ করুক, পতিত হইলে ভর্তাকে তাগ করা উচিত 1৯৬1 ৃ 
টা এই বিষের প্রমাণ শীমর্ত/গৰতের ৭ ্ দ্ধে কি এ 

০ ১১ অধ্যায়ে ২৬ জ্োকে ধধ1 যা. ৪৮ ৪ 
রঃ লী জী বথাল!কে সম্তউট.হইবে।তাংস্মাত্র ভোঃগও লে!লুগ হর, 
না, স্য! আলিস্যশুন্য. ও ধর্দা্জ হইবে, হত সত্য অথচ,প্রিয়ুব)কা. কছিধে, সকল বিষদ্বে অবহিত, সর্বদা গুটচি-ও জি. হইয়! আরঙ্মহত্যাদি-, 
(সহা-গতকশূনা ভর্তার, ডজন করিবে ॥ ৯৭.] 
1 সমোধ,সেই রাত্রে কোন স্থানে পলায়ন করিল, কিন্ত প্রাতঃকলেই 
॥ হাঃ ০ খিল মোষ ঘরিডেছে ধা এই খা, | 

রঃ -?ঢ1 
এজি ৮ বির ৫. ॥ ০৮০28 



পেত 7৮ রা 

[1 
1: ০ 

রঃ ্ ্ ক ডঃ নু ২০৯- ঃ 

| পো ভিজ খোর কারা ্. ঈদে অপরাধ ফলে ভক্ষণ । এ বি 

পড়ে ইই শাস্ত্রের ক্ঠন ॥ ৯৮] ্ 3» 
* তথাছি মহাঞ্জারতে বনখর্কধণি রা ্ 

১৭ প্লোকে যুধিতিরং প্রতি তীমবাক্ং ॥ ্ ৃ 
মহতাছি প্রযস্তেন হস্তাস্বরথপত্তিভিঃ । ৯] 

 অঅপ্মাভির্ধদনূষ্েরং গন্ধৈ্বস্কদমূতিতং ॥ ৯৯ & - 
5 পরীক্ষিতং প্রতি সটরগুকধাকাং ॥ 1 7৮71 

 আধুং জিঘং ঘশে। ধর্দং লোকানাশিব এব চ। 717": | 

মহতাকীতি । হে রাঁজন্ হে বিস্বাট, মহত! মছাবলেন প্রবন্থেন মহাুদ্ধেন হত্া্বরখ-। 

পত্তিভিঃ পদাভিভিঃ করটপঃ। অকিং ছত্তি বিনাশং ফরোতি বীর ই্ানকর্্ী। জন্মাতির্ধধ্ি- 

বধঃ হাঁচফবধঃ। অনুষ্েয়ঃ অনসকধানীয় তদরিষধঃ গন্ধউর্বঃ হর্ভৃতৃতৈরহষ্টিতঃ নিপা, 
তিতঃ ॥ ৯৯ | 

ভাঁবার্ঘদীপিকায়াং। ১। ৪ ৩৬। সতাং বিদ্বেযো ন যাহ: কিন্ত ছার | 
কারীত্ণহ অ।ঘুঃ শ্রিকমিতি।? ০ 

শুনিতে পাইয়! কছিলেন, দৈব সহায় হইয়া আমার কার্ধয কিল, ঈশ্বরে. 
অপর।ধ করিলে ততক্ষণাং তাছ। ফলিত হয়, এই বলিয়। শান্তের ছুইটী |. 
বচন পাঠ-করিলেন ॥ ৯৮ |. ৃ 

এই বিষয়ের প্রম।ণ ডিশ বব ২৪১ ধ্যানে 
১৭ শ্লোকে যুধিষ্তিরের প্রতি ভীমবাক্য যথা ॥ . '. . 

'হে.রাজন্1. সহ! প্রযত্বথারা হস্তী, অব, রণ ও পত্তির অর্থাৎ. পা 
ভিকের সহিত আমাদের যাহ! অনুষ্ঠান কর! উপযুক্ত, তাহা, ই ]. 
অনুষ্ঠান করিল জর্থাৎ কীচককে গন্ধবর্ধগণই বধ করিয়াছে ॥ ৯৯ র্. 

, জীব্াগবতে ১০ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৩১ প্লোকে পরীক্ষিতের 
| “ প্রতি প্শুফদেবের হ|ক্য ঘ। & ।) টি ১ 

হধাদেন কালে, হে সদ ৮ ১১১8 ৃ 
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রখ ৬, 

টচতগচেরিকয়ত] [ মধা।১৫-গরিচ্ছযে। 

8 “৮. চক্কি-৪খাংসি সর্বাণি, গুল মহদতিক্রমঃ,1. এরা 
গে।পীনখাচার্ঘয গেলা প্রভুর দর্শনে ।. ও গ্রত্ু তারে পুছিল জা 

| বিবর্পেনী ১৩ ১1) ' আচার্য কহে উপবাস তৈল ছুই জনে। এবিসূচিকা 
ব্যাধিতে অমে।ঘ ছাড়য়ে জীবলে 8১০২ ॥ শুনি কৃপামদ্ প্রড়ু আইলা 

ধাইয়া। অমে।ঘেরে কজে তার বুকে-হস্ত দিয়া] .প£জে নির্দাল এই 

ত্রাঙ্ষণ-হৃদয়। ফুস্র বপিক্ঠে-এই- যোগা স্থপহয়॥ মাৎসর্ধ্য চণ্ডাল 

কেন ইহ! বসাউলে। : পরম পথিত্র স্থান অপবিত্র ঠকলে॥ সার্বভৌম 
| সঙ্গে তোগ।র বালুঘ হইল ক্ষয় । .কল্াধ ঘুচিলে জীব কুষ্জলাম লয়। 
লং 

৯৮২৯৩ ২৯ তিশটি ন 

সি স্টিঞ এটি 

চে 

পা পপ পপ ৯৯৭৯ পপ পাপ এ স্পা পিক ২ 

 তফসঙোধটী। €লাকান ধর্ম্মসাধান্র্গাদীন্ অ।শিষে। সিজপা্িতাঁনি আঁয়ুরাদীনাং 

যথোতর। শৈঠাং কিং পৃথডিদেশেন সর্ধা!ণাপি শ্রেয়াংসি সাঁধাসাধনানি পু'সং সাধহাশেষ- 

“৭ পুর্া্রদা জমসা মহনাং তাদৃশাং উবিফোরপ্ুকীবাদিলহষন গ্রসি্ধ।নাং অতিষো কাঁচ. 

ঈ 'নিকাদানাদরে!ছপি.॥ ১০০। | 

রে ৮ ত স্ এপ 

2 

০৯১ এষ 

| অতিক্রমে পুরুষের তাঁয়্ং, গ্ী, যশ, রি রা লোক, কল্যাণ এবং 
| সর্বপ্রকার অয়, বিশ্ী করিয়া ফেলে ॥ ১৮০ ॥ 
৪ আনস্কর গো পীনাখা চার্ধ। প্রড়ূর দর্শনে গমন, করিলে খু উহাকে 

1 ভটটাচার্ধোর বিধরূণ জিজ্ঞীসা করিলেন ॥ ১০১ ॥ 710 

৬, কহিলেন, তষ্টাচার্ধয আপন পত্বীর সহিত ছুই জনে নিখাদ 

1] করিয়াকীহির।ছেন , তাহার জামাতা াম্!য ৮:৮৮ নি প্রাণত্যাগ 
] কাডুকেছে। ॥ ১5২ ॥ 

পি ৃ 'কপাময় প্রভু এই কথা শুনিয়া, ধাবসি হা আসিয়া অ্টমাঘের 
| বঙ্ষঃসলে হস্ত প্রদান করিয়] ভাহাকে কহিলেন, স্বভাবতই ্রাক্ষণহৃদয় ৃ 

| নির্মল, জ্ীকুলের বাস,করিতে ইহাই যোগ্য স্থান হুয়, ইহাতে কেন 
| মাৎসর্া চ গলকে বাস, করিতে দিপা) এই: পরম, পরিত্র স্থানকে অপবিত্র 

ূ করিলে, জের মগ তোমায় সী ক্ষয় চাল কর তি টা 



ক 

ধা) ৯৫ পরিচ্ছেদ । ]. শরীচৈতন্যচ্রিতা সত | ৬৯ | 
র্ ৫ 

চিল ানিনিডারেনা নারির টিউটর 

উঠহু অঙগে!ঘ তুমি কহ কৃষ্ণনাম। . অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগ 

বান্॥ ১০৩॥ শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব্লি অমোঘ উঠিল! | প্রেমোন্থা্গে মত | 

হৈয়া৷ নাচিতে লাগিলা॥ কম্পাশ্রঃ পুলক স্বেদ স্তস্ত স্বরতঙ্গ । প্রত হানে পা 

দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ ॥ ১০৪॥ প্রভুর চরণে ধরি করয়ে বিন রর 

অপরাধ ক্ষম মোর, প্রভু দয়াময় ॥ এই ছারমুখে তোমার, করিল নন্দনে( | 

₹ু ২ + 

ইল হাতে ধরি গে।পীনাথা চা নিষেধিল ॥ ১০৫ প্রভু আশ্বাসন ূ 

করে স্পর্শি তুর গাত্র সার্বভৌম বদ্ধ তুমি মোর স্নেহপান্র ॥ সার্বব- 

ভৌম গৃহে দাদ দাসী যেকুকুন। সেহ প্রি হয়ে মোর অন্য রহ দুর 1 

রীকুষণের নম বল, ভগনান্ পরী অচিরে তোমার প্রতি পা করি: 

বেন ॥ ১০৩ ॥ 

তখন অমোঘ মহাপ্রভুর এই কথ! শুনিয়! কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গাঞ্রো; 
ধান করত প্রেষে উন্মন্ত হইয়। নাচিতে লাগিল। তাহার অঙ্গে কম্প, | 
অশ্রু, পুলক, শ্বেদ, শ্তস্ত ও স্বরভঙ্গ ইত্য।দি ভাব সকল উদ্ধিত হইল: 
মহাপ্রভূ তাহার প্রেসতরঙ্গ দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন ॥ ১$৪ & 

শানন্ভর অমোঘ মহাপ্রভুর চয়ণধারণপূর্ববক বিনরসহকারে কহিলেন, 
হে পরতে! হে দয়াময়! আমার অপরাধ ক্ষম। করুন, এই ছাঁরমুখে | 

আপনার নিল্দা করিলাম, এই বলিয়! আপনর গলে আপনি চড়াইতে টি 

লাগিল, চড়াইতে চড়া ইতে গাল বি উঠিল, গে।পীনাথাার্ধয নী 

নিষেধ করিলেন ॥ ১০৫ ॥ ডি এ 

মহাপ্রভু তাঁহার গাত্র স্পর্শপুর্ধবক তাহ।কে আশ্বাস প্রীদান করি 
কছিলেন, সার্বভৌম সম্বন্ধে তুমি আমার গ্লেহপাণ্র, ার্বকোম শৃতহখে | 
দাস: দাসী ও কুকুর আছে, অন্যের কথ! দুরে খারুষ, ৮ ্ রি 2 আমার প্রিয় টা 

এরা 
ক? 

চ৮০] 

রি স্পাপচদ - & 



৬১ 
নে 7 

রর টা হু ঘ ০ 
| ) 

০ সহি জাত যা 3৫ পা বচ্ছেদ। | 

অপরাধ নাহি সদা লহ রুফন।ম। এত বলি প্রভু আইলা সা 
স্থান ॥ ১০৬) গ্রন্থ দেখি সার্বভৌম ধরিলা চরণে। প্র তারে আলি- 
রি বদিল! আদনে॥ প্রভু কহে অমে।ঘ শিশু কিবা তাঁর দোষ। 
কেনে উপবাধ, কর কেনে তারে রোষ॥ উঠ স্নান করি দেখ জগমাথ- 
স্ধ। শীত আছি ৫ ভোজন কর তবে মোর স্থথ॥ তাবৎ রছিব আ।মি 
এখাই বসিঞ।। যাবৎ পাইবে তুমি: প্রসাদ আদিঞা ॥ ১০৭1 প্রভূপাদ 
ধরি ভট কহিতে লাগিলা। ্বরিত অমোঘ তাঁরে কেনে জিয়া ইল! । প্রভু 
কহেন 'অমে!ঘ শিশু তে।মার বালক। বালক দোষ না লয় পিতা 
ূ যাহাতে পালক ॥ এবে বৈষ্ণব হৈল তাঁর গেল অপরাধ । তাহার উপরে 

 এধে করহ্ প্রসাদ ॥ ১০৮॥ তট কহে চল প্র ঈশ্বরদর্শনে। সান করি 

| হয়। তোমার কোন অপরাধ নাই, তুমি কৃষ্ণন।ম গ্রহণ কর, এই বলিয়। 

মহাপ্রভু সার্বভৌমের নিকট আগমন করিলেন ॥ ১০৬ ॥ 
 মহাপ্রভুকে দেখিয়া স্ববভৌম তাহার চরণধারণ করিলেন এবং 

মহাপ্রভু তাকে অলিঙ্গনপূর্বক আলনে উপবেশন কর!ইয়! কহিলেন, 
অমে!ঘ শি. তাহার দোষকি? আপন!র। কেন উপব।ম এবং কেনই 

] বাংতাহার প্রতি রোষ করিতেছেন। উঠুন, স্নান করিগ। জগন্নাথের মুখ 
| দর্শন করত শীঘ্র আসিয়া তোজন করুন, তাহা হইলে আমার স্থখ 
| হুইবে। আপনি যে পর্যান্ত আপিয়! এস্থানে প্রনাদ ভোজন ন! করিবেন, 

| গদি সেই পর্য্যস্ত এন্ছ!নে বপিয়। থাকিব ॥ ১০৭ ॥ 
তখন ভট্টাচার্য গ্রড়ুর পদপদ্ম ধারণ করিগ্ণ! কছিতে জা 

অংমঘ মর্িত, তাহাকে কেন আপনি জীবিত করিলেন? মহাপ্রভু 
| কহিলেন, এ শিখ তোমার নালক, পালকহেতু পিতা বালকের দে! 
এ গ্রহণ করেন নু/-এই-সমে!ঘ বৈষঃব হইল, তাহার আর অপন্থাধ নই, 
শীত্তীহার প্রতি জীরুফে। অসুগ্রহ হইবে ॥ ॥২০৮॥ 



ধা ১৫ পরিচ্ছেদ । ] 'ভ্রীচৈতস্তচিতা ৃর্ত:। ১৩০ 

রি নিরিরি রিরাারার রিরি রিতার জরি নটর 
ভট্ট কহে চল প্রতু ঈশ্বর'দর্শনে। শ্রান.করি তাহ! দু আনি! পম 

॥ ১০৯ ॥ প্রভু কে গোপীন।থ ইহ।ই রহিব।| ঞ্িঃহ প্রলদ পাই ] 

ভুমি আময়ে কহিব। ॥& এত বলি গ্রভূ গেল। ঈখরদর্শনে। ডট মান 

দর্শন করি করিল ভোজনে ॥ ; সেই অথে।ঘ হেল গরভুর তন্তু একান্ত'।! 

প্রেমে নৃত্য কৃষ্ণনাম লয় মহা শান্ত ॥১১॥ এছ চিত্র লীল! করে শীর || 

নন্দন । যেই দেখে শুনে ত।র বিশ্ময় হয় মন ॥ এঁছে ভ্টগৃছে করে] 

ভোজনাবল।স। তার মধ্যে নান।চিত্র চরিত্র প্রকাশ ॥ ১১১ ॥ সাব 

ভোৌম ঘরে এই ভেোজনচরিত। সার্বভৌম শ্রীতি হা হৈল বিদ্িত্ত'॥ | 

ধীর ম।তার প্রেম আ'র প্রভূর প্রসাদ । ভক্তসম্বদ্ধে বাহ! ক্ষমিল! অপ-. 

রাঁধ ॥ শ্রদ্ধা করি এই লীল। শুনে যেই জন। অআচিরাতে পায় €স্ই 
সি 

ভট্রাচার্ধায কহিলেন, প্রভে। ! ঈশ্বরদর্শনে গমন করুন, কতো [তথায় 

স্নান করিয়া আগমন করিতেছি ॥১০৯॥ | [ 

প্রভু কছিলেন, গে।পীন।থ এই স্থানেই থ1কিবেন, নি প্রসাধ 

পাইলে আপনি গিষু! জামাকে সম্বাদ দিবেন, এই বলি! মহাপ্রভু 

ঈশ্বরদর্শনে গমন করিলেন। ভট্রাচার্য/ও স্নান ও দর্শন করিযু। ভোজন 

করিলেন, দেই অমে।ঘ মহা প্রভুর একান্ত ভক্ত হইল এবং প্রেমে লৃত্য 
৪ কৃষ্ঃন!ম গ্রহণ করত মহাশাস্ত হইল ॥ ১১০ ॥ | 

শতীনন্দন গোৌরছরি রূপ ষে লীল করিলেন, ত।হা যে ব্যক্তি দর্শন 

অথন| শ্রবণ করে) তাহ।র মন বিল্মগাপন্ন হুয়। মহাপ্রভু এরূপ ভউগৃছে 
ভে(জনবিলাল করিলেন এবং তাহার মধ্যে মানাবিধ বিচ্িব্র-চরিত্র 

প্রকাশ করিলেন ॥ ১১১ ॥ ্ 

সার্বভৌম গৃহে এই ভো্জনলীলা সরূর্ধভোমশ্রীতে ইহ।ই বিদিত | 

হইল। যাঠীর মাতার প্রেন। আর সহাপগ্রতুর ক্মনুখুহ এবং তকতসন্ঘন্থো 
মহাগ্রডু ফে অপরাধ ক্ষম] করিলেন, শ্রদ্ধ! করিয়। এই্িপ। যে ব্যক্তি । 



না ল 
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৮৯ 

| ৬৪৪ ভ্ীটৈতহীচর়িতায়ত | ।[ সধ্য 1 ১৫ পরিচ্ছেদ। 

| দাদ ॥ জরীপ রঘুনাথ পে ধার আশ! উলাগরতারত কহে 

টির হি 62 28858 ১8 ক $.. 

ইক ॥ খ গািনিমনিিনে মধ্যখণ্ডে গালে ভোজন- 
| তা গস: পরিচ্ছেদ: 0 % 0১৫. 80 
| এ টে ৭ | 2228 8৬:4% 

॥*॥ পঞ্চদশ; নি ॥ ৬. |. 

| | ক্রেন,  অডিযাহ সাহার স্রীচৈতন্যের চরণারধিদদ প্রাপ্তি হয় ॥ 
শস্রীনূপ রঘুনাথের পাদপন্মে আশ! করিয়া কৃষ্ণদাঁস চৈতন্যচরিতা- 

| ঝবছিতেছে, ॥.১১২ ॥ 

ৃ -১৪8-ঈ,॥ ইতি প্রীচৈতন্যচরিতামবতে মধ্যখণ্ডে ্িরামনারায়? বিদ্যা 

রত্বানুযাদিতে টচৈতন্যচরিতা সবৃতটিক্নীতে সারর্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাস 
নাম্পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥ %॥ 



: ভ্রীচৈতন্যচরিডীয়ত। 
 মধ্যলীলা। 

ষোড়শঃ গরিচ্ছেদঃ | 

| গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ, মিঞচন্ বলো কনা সুতি 

ৃ | ভরাগ্নিদগ্রজনতাবীরুধঃ লমঞ্সীবয়ং ক 0১1৮ | 

জু জয় গৌরচজ্দ্র জয় নিত্যানস্ৰ | জ়াদৈতচন, লয় গোর 

বৃন্দ ॥২॥ প্রভুর হইল ইচ্ছ। যাইতে বৃন্দাবন । শুনিয়া প্রতাপরুদ্র 

হইল।, বিমন 1 সার্বভৌম রামানণ্দ আনি দুই জন । ক্োহারে কছেন 

রাজ! বিনয় বচন ॥ ৩॥ নীলাদ্রি ছাড়ি থর মন অন্যত্র যাইতে। 
পাপী সী সি পি তত পর 

 হগীড়োদ্ানমিতি | | গৌরসেখঃ গৌর এব ধারিবুকঃ সি 

জটলগৌ'ড়োদ্যানং গৌড়দেশমিল পুষ্পননং সিঞ্চন জলবষি' কুর্বন্। ভবাগ্নদগ্চজন1 ভবে 

সংসারে জন্াজর।বূপাগ্মিন! দগ্ধ! জনসমূহা এব বীরুদঃ. গ্রধানানি লতাঃ শা সমজীবরং 

না ক!রিতবানিতার্থঃ ॥ ১ ॥ টু 

_. পীরমেঘ গৌড়োদ্যানকে গেচন করিতে কপিতে ্ীয় দর্শন রূপ 

অস্ৃতদ্বারা তবাগ্নিদগ্ধ জনত!রূপ লত।সমূহকে জীবিত করিলেন ॥ ১॥ 

গোরচন্দরের জয় হউক, জয় হউক, প্রীনিত্যানদ্দের জয় হউক, 
পারা ও গোৌরভক্ত বৃন্দ জয় যুক্ত হউন ২ ॥ 

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমন করিতে ইচ্ছা হইয়।ছে শুনিয়া প্রতীপরুদ্র 

বিমনস্ক হইলেন এবং সার্বভৌম ও রামানন্দকে আনয়ন করিয়া ছই 
জনকে বিনয় করত কহিলেন ॥৩॥ 

নীলাচল ত্যাগ করিয়। অন্যত্র যাইতে মহাপ্রভুর হচ্ছ হইছে, 

* অধাধপ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে “প্রথম সঞ্জার্ধা রামাতিধতক্তসেধে” এই শোকে সাগ- 

1 স্ষপকলস্কার আছে। গৌরাঙ্গযেঘ অঙ্গী, গোঁড় উন, শ্বদর্শন জল, নংসার'জকি, জনগণ 
জতা, এই গুলি অঙ্গ (ইহার লক্ষণ পূর্বে দেখুন )। জি ১ ও বক 4 



[ ৬৩৬. শ্ীচৈভন্যচয়িতান্্ত 1... মধ্য। ১৬ পরিচ্ছেদ 
তে!মরা করিহ যত্ব তাহারে রাখিতে ।॥ তাহা বিন্ু এই রাজা মনে নাহি 
ভায়। গোস।ঞ্ি রাখিতে করিহ অনেক উপায় ॥ 8 ॥ সার্বভৌম রাসা- 

| নদ ছুই জন মনে। যবে যুক্তি করে প্রভূ যাইতে রদ্দাবনে ॥ হে 
| কছে রথযাত্রা কর দরশন। কার্তিকমাপ আইলে করিছ গমন ॥ কার্তিক 
আইলে কছে হইব বড় শীত। দোলযাত্র। দেবি যাইহ এই তাল রীত॥ 
আছি কলি করি উঠায় বিবিধ উপায়। যাইতে মন্মতি না দেন বিচ্ছে- 
দের ভয় যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভূ নাহি নিষন্্ণ। তক্ত ইচ্ছা বিন! তবু না 
করে গমন ॥ ৫ ॥ ভূতীয় বৎসরে সব গোৌঁড়ের ভক্তগণ। নীলাচলে 

চলিতে সবার ছৈল মন ॥ সবে মিলি গেলা অদ্বৈত আচর্ধোর পাশে। 
প্রভু দেখিতে চলিলা আচার্য; পরম উল্লাসে ॥ ৬॥ মদ্যপি প্রভুর আজ্ঞ! 

অ।পনারা তঁহ!কে রাখিবার নির্িত্ত যত্ব করিবেন। তাহা ব্যতিরেকে 

এই রাজ্য মনে লইতেছে না, গোপাগঞ্রিকে রাখিবার নিমিত্ত অনেক 
উপায় করিবেন ॥ ৪1 

. সার্কাভৌম ও রাগানন্দ এই ছুই জনার সঙ্গে মহা প্রভু যখন বৃন্দা- 
বন যাইবার জন্য যুক্তি করেন, তখন এ দই জন কছেন রথযাত্রা দর্শন 
'করুন, কার্তিক মাস আপিলে গমন করিবেন | কার্তিক মাপ আদলে 
কহেন এখন বড় শীত, দোলযাত্রা দেখিয়া গেলে ভাল হয়। আজ কালি 

করি! বিবিগ উপায় উদ্ভাবন করেন, বিচ্ছেদের ভয়ে যাইতে সম্মতি 
প্রদান করেন না। যদিচ প্রতু স্বতন্ত্র কাথারও নির়ম।ধীন নছেন, তথাপি 
ভক্তের ইচ্ছা! বাতির়েকে গমন করিতে পারেন না ॥ ৫॥ 

তৃতীয় বৎনরে গৌঁড়ের সমস্ত তক্তগণের নীলাচলে যাইতে ইচ্ছা | 
হইল, সকলে মিলিত হইয়া অদ্বৈত্ের নিকট. গমন করিলেন) অগ্বৈত 

প্র ভাছাদেরসহ্থিত পরম উল্লাসে দ্রঃ দর্শন করিতে মা! নী 
ৃ লেন 71৬৪৪ 
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৬৩৭. মধ্য । ১৬ পরিচ্ছেদ। ] ভ্ীচৈতন্যচরিতামুত। 

গ্রৌড়েতে রছিতে । নিত্যানন্দ প্রডুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিত ॥ তথাপি | 
চলিলা মহাপ্রভূকে দেখিতে । নিত্যানন্দ-প্রেমচেষ্টা কে পারে বুঝিতে |. 
॥ ৭ | আঁচার্ধ্যরত্ব বিদ্যানিধি প্রীবাপ রামাই। বাস্থদেব মুরারি গে।বিন্দ 
তিন ভাই ॥ রা'ঘবপণ্ডতিত নিজ ঝালি সাঁজাইয়া। কুলীনগ্রামধাসী চলে 

পষ্টডেরী লঞ! ॥ খণ্ডবাঁসী নরহরি প্রীরঘুনম্দন | সব ভক্ত চলে তারকে 
করে গণন ॥৮॥ শিলানন্দলেন করে ঘ।টি সমাধান। সব।কে পালন করি 
হখেলঞ|] যান ॥ শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধ।ন। সবার সর্ধ্- 

কার্ধ্য করে দেয় বাঁপাস্থ।ন ॥৯॥ মে বতসর প্রভূ দেখিতে সব ঠাকুরাণী। 
চলিলা অবৈতসঙ্গে অচ্যুতজননী ॥ ভ্রীবানপণ্ডিত সঙ্গে চলিল। মালিনী । 
শিবানন্দসেন অঙ্গে তাহার গৃহিণী॥ শিবানদ্দের বড়পুজ নাম চৈতন্যদল। 

যদিচ প্রেমভক্তি প্রচার করিবার নিমিত্ত নিত্যানন্দ প্রত্ভুকে গোঁড়- 
দেশে থাকিতে মহা প্রভুর আজ! আছে, তথাপি তিনি মহাপ্রডূকে দর্শন 

করিবার নিমিত্ত যাত্র! করিলেন, নিত্যানন্দের প্রেমণেষ্ট|! কে বুঝিতে 
সমর্ধ হইবে ?॥ ৭ ॥ ৃ | 

অপর, আচার্ধারত্ব বিদ্য।নিধি, শ্বাস, রাম।ই, তথ| বাছুদেব, 
যুরারি ও গোবিন্দ এই তিন ভাই এবংরাঘবপণ্ডিত আপনার ঝালি 
(পেটার1) সজইয়া এবং কুলীনগ্র।মবাঁসী পট্টডোরী লইয়া! চলিলেন, 
অর খণ্ডযালী নরহরি ও শ্রীরঘুনন্দন, ইতা1দি সকল ভক্ত গমন করিতে 
লাগিলেন, কাহার সাধ্য ইহাদের গণনা করিতে পারে ?8৮ 1 

শিবানন্দসেন খাটি অর্থাৎ বনরক্ষকদিগের হস্ত হইতে সাবধান করিয়া 
লকলকে পালন করত লইয়! যাইতে লাগিলেন। শিবানন্দপেন উড়িয়া 
পথের সন্ধান জ।নেন, সকলের সমস্ত কার্ধ্য করিয়। তাহাদিগকে বাঁসন্থান 
প্র1ন করেন ॥৯॥ 2 

এ বংসর প্রন্ভুকে দর্শন করিতে সমুদায় ঠাকুরাণী ও অফ্যুতের জননী | 

গা. ৃ _ জর 



ন্া 

৬৪৮ | চৈতি, 1২, [ম্য। ১৬ গাড়ি 

ষ্হ চলিয়া ছে পদ দেখিতে উললাদ (-। আগার সঙ্গে চলে উহার 
গৃহিণী । তাঁহার প্রেমের কথা.কছিতে,ন। জ!নি॥ সব ঠাকুরাণী মহা- 
প্রভূকে ভিক্ষা! দিতে প্রভুর প্রি ননাড্রব্য পৈলাহ ঘুর হৈতে।, শিবা, 
নন্দদেন.করে মন সমাধান। ঘাটিগাল প্রবোধে সঝ!রে দেন বাসস্থান । 
১১॥ ভক্ষয দিয়া করেন সবার সর্বত্র পালনে রর পরম আনন্দে য|ন, প্রভুর 
দর্শনে ॥ রেমুণ। অপি গোপীনাথ কৈলা দূরশন.।. আচার্ধয করিল! তাহা 
কীর্তন নর্ভন ॥১২॥  নিত্য।নন্দের পরিচয়, সব সেবক পনে। বহুত সম্মান 
কৈল। আমি দেবকগণে ॥১৩। দেই রাত্রি ব মহান্ত তাহাই রহিল।। 

রিট িনরিনী ০৪12 টৌিপীরারারিরার রা রী 

। অদ্বৈতাচার্ষেযর সঙ্গে গমন করিলেন। শ্রীবাসপঞ্িতের সঙ্গে মালিনী, 

(শিবানদ্দলেনের সঙ্গে তাহ।র গৃহিণী, শিব।নন্দের চৈতন্যদস নামে জ্যেষ্ঠ 
পুত্র তিনিও মহা প্রভুকে দেখিতে উল্লাসে যাত্রা করিলেন ॥ ১০ ॥ 

1. অপর আ|চার্ধ্য-রত্বের সঙ্গে তাহার গৃহিণী গমন করিলেন,,তাছার 
'গ্রেমের কথ। ক্ছু বলিতে পারি না। সমস্ত ঠাকুরাশী মহ।প্রভুকে ভিক্ষা | 

দিব!র নিখিত্ত গৃহ হইতে মহাগ্রভুর প্রিয়দ্রব্য সকল সঙ্গে লইলেন, 
শিবানন্দসেন সমুদায় সমাধান করিয়া ঘ।টিয।লকে গ্রবোধ দিয়া সকলকে 
বাসস্থান ,এবং খাদ্যদ্রব্য দিয়া সকল স্থানে সকল লোককে পলন 

করিয়। পরমানন্দে মহা প্রভূকে দর্শন করিতে গমন করিলেন ॥ ১১ |... 

অনন্তর রেমুণ! আপিয়। গোপীন।থ. দর্শন এবং অৈতাচারধ্য তথায় | 
পরিনত সি | . 

গোপীনাথের দেবকগণ নিত্যানন্দের পরিচয় পাইয়া নকলে আগ- 
| মন করত তাহার বছুতর সম্মান করিলেন ॥ ১৩॥ ্ 

| দেই র।ত্রি সকল মহাস্ত তথ।য় অবস্থিতি করিলেন, গোপীনাথের 



'অধ্য। ১৬ পরিচ্ছেদ ।] শ্রীচৈতন্যচরিতাস্ৃত। ৬৩৯. 

টিলার যারা ররর ররর টিনের হরে জিনাত 
বার ক্ষীর সনি সেবক আগে ত ধরিলা॥ ক্ষীর বটি সবাঁরে দিলা 
প্রভূ নিত্যানন্দ। ক্ষীরপ্রনাদ পাঞা সার বাটিল আনন্দ ॥ ১৪ ॥ 

মধবপুরীর কথা গোঁপ।লম্থাপন। তাহারে গোপাল যৈছে মাঁগিল। 

চন্দন ॥ ত।র ল।গি গোপীন।থ ক্ষীর চুরি কৈল। পুর্বে মহাএভুর মুখে 

যে কথা শুনিল॥ মেই কথ! সবা মধ্যে কহে নিত্যানন্দ। গুনিয়া, 
আঁচার্ধ্য মনে পাইল আনন্দ ॥ ১৫ ॥ এই মত চলি চলি কটক আইলা । 
গাক্ষিগেপ।ল দেখি তাহ! সেদিন রহিলাঁ॥ গাক্ষিগোপালের কথা! 

কহে নিত্য।নল | শুনিয়। বৈষ্ণব মনে বাট়িল আনন্দ ॥১৬॥ মহা 

প্রভু খিলিতে বার উৎকণ্ঠ! অন্তর । শীঘ্র চলি আইলা সবে শ্রীনীলা- 
পপি পিপাসা ৮ শিট ও টি পাতি * 

সেবকগণ দ্বাদশটা ক্ষীরপাত্র আনিয়া অগ্রে অর্পণ করায়, শিত্যানন্দ প্রভূ 

সেই ক্ষীর সকলকে বাঁটিয় দিলেন, ক্ষীরগসাদ ৩1৩ হই! সকলের 

আ।নন্নবৃদ্ধি হইল ॥ ১৪ ॥ 

অনস্তর মাধবপুরীর কথা, গে(গালস্থাপন এবং পূর্বে এ পুনীর নিকট 

গোপ।ল যে চন্দন চাহিয়াছিলেন ও তীঁহ।র জন্য গে।পীনাথ যে ক্ষীরচুরি 

করিয়াছিলেন, পুর্বে মহা প্রভুর মুখে যে কথ। শুন! হইয়াছিল, নিত্যা- 

নন্দ প্রভু মকলের মধ্যে মেই সকল কথ। কছিতে লাগিলেন, তাহ! শুনিয়া 

আচর্ষ্যর মন অতিশয় আনন্দিত হইল ॥ ১৫ ॥ 

দে যাহ। হউক, তৎপরে ভীছারা এইরূপে চপিতে চলিতে কটকে| 

আগিয়। উপস্থিত হইলেন এবং ওথায় সাক্ষিগোপাল দর্শন করত সেই 

দিবম সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। নিত্যানন্দ সাঙ্ষিগোপালের কথ! 

কহিতে লাগিলেন, তাছ। শুনিয়া বৈষ্ণবদিগের মনে আনন্দবৃদ্ধি | 

হইল ॥ ১৬॥ | 
মহাপ্রভৃকে মিলিতে সকলের মন' উতকঠিত হওয়ায় তাহার! 

সকলে শীত্র নীলাচলে আগমন করিলেন। ম্হাগ্রভু শুনিতে গাইলেন, 

| ৮১] 



চল॥ আঠার; নাবাছে ছা গোসাি গুনিঞ]। ছুই মালা পাঠা 
| ই গোবিন্দ হাতে দিঞা।, ১৭॥ ছ্ই: মালা, গোবিন্দ ছুই. জনে পরা- 
ইল। অদৈত অবধূত গোসাঞ্জি। মহান পাইল। উাহাই আর কৈল 
কৃষসন্ীর্তন। নাচিতে নাচিতে তবে আইলা ছুই জন॥ ১৮ পুনঃ 

| মাল! দিঞ। শ্বরূপাদি নিজগণ। অনুক্রজি পাঠ।ইল শতীরগুনষ্দন | 
| নরেন আ|সিঞা তাহা স্বারে মিলিলা। মহাপ্রভুর দত্ত মালা সবারে 
| পরাইলা ॥ ১৯।॥ সিংহদার নিকট আইল! শুনি গোরা । আপনে 
আসিঞ। ; প্রভু মিলিলা সবায় ॥ স্বা লঞ্চ কৈল জগন্নাথদরখন। সবা 

ৰ লা মাইল! পুনঃ আপন ভবন] ২*॥ 'বাণীনাথ কাশীমিশ্র এসাদ 
25252845212 ৬2৫৫ 

নিত্যানন্দ প্রভৃতি সকলে আঠারনালায় আলিয়া! উপস্থিত হইয়াছেন, 
| তখন গোঁধিন্দের হাত দিয় ছুই গাঁছি মালা প1ঠ।ইয়া দিলেন ॥ ১৭॥ 

'গোবিন্দ ছুই মালা ছুই জনকে পরিধান করাইলে অট্বৈত ও অব- 
[ খুতগোস্বামী মহান্থখ প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই স্থানৈই কৃষসহীর্তন 
আরন্ত করিয়া নৃত্য করিতে করিতে দুই জনে আগিতে লাগিলেন 1১৯) 

 তৎপরে শচীনন্দন পুনর্ববার মাল! দিয়া শ্বরূপাদি টিজগণকে গৌি- 
গৌর গশ্চাৎ প্রেরণ করিলেন। তীহারা নরেন্দ্র আলিয়া সকলৈর সহিত 
মিলিত হওত মহাপ্রভুর দত্ত মাল! সকলকে পরিধান করা'ইলেন ॥ 3৯ ॥ 
. অনস্তর গৌরহরি তীহীরা সিংহদ্বারের নিকট আগিয়াটছন শুগিযন 
| আপনি: আঙ্গমন করত ভাহাদিগের মছিত মিলিত হইলেন “এবং ছা 
'দিগকে লইয়া জগন্নাথ দর্শন করাইয়! পুনর্ববার উাহাদিঠকে আপনীর 
খ্ছে লইয়া আিলেন, ॥ ২০ ॥ 
.. ইলমে বাণীনাথ ও কপিমিশ্র ইহারা প্রগাদ। আনান খা 



মধ ১৬ পরিচে্। ] জীচৈগ্চিতামুক্ | 
০০৫ 
আনিল। শবহতে সনারে প্রত প্রনাদ খাওয়াইল॥ পুর্ব বুৎসরে য় 

সেই বাঁদাস্থা | ভাছা সব! পাঠ! ইএ করিল! বিশ্রাম ॥ ২১ ॥ টু ম্তু 

'ভক্তগণ রহিল চ।রিম!ম। প্রভুর সহিতে করে বীর্তনবিলাদ ॥ পুর্ব 

রথযাত্রা কাল যবে আইল। লব! লৈএ। গুপ্ডিচামন্দির প্রক্ষালিল॥ | 

কুপীনগ্র।মী পট্টভোরী জগন্নাথে দিল। পুর্বধূৎ রথ আগে নৃত্য 

করিল ॥ বহু নৃত্য করি গ্রদু.চলিপা উদ্যানে। বাপীতীরে তঁহা হাট 
করিল বিশ্রামে ॥ ২২॥ রাট়া এক বিপ্র তেছে! নিত্যানদ্দের দাস। 

মহাভাগ্যবান্ তার নম কৃষ্ণদ।ল॥ ঘট ভরি ভরি প্রভুর অভিষেক 

কৈল। তাঁর অভিষেকে প্রভূ মহাতৃপ্ত হৈল॥ বলগণ্ডি ভোগের ব্ছু 

প্রপাদ আইল। সবা লগে মথাপ্রতু প্রণ।দ পাইল ।॥ ২৩॥ পূর্বববত রতু- 

৷ মহা গ্রতু স্বহস্তে উহা দিগকে গ্রণাঁদ ভোজন করাইলেন, পুর্ব বতসর 
ধ।ছ1র যেই বাসস্থান ছিল, উ।হাদিগকে দেই ্থানে প্রেরণ করিয়া ৃ 

বিশ্র।ম করিলেন ॥ ২১ ॥ ৃ 
এই মত ভক্তগণ চারিম।ন অবশ্ছিতি করিধু! প্রভুর সহিত কার্ডন- | 

বিলাদ করিতে ল।গিলেন, পূর্বের ন্যায় রখযাত্রার কাল যখন আপিয় | 
উপস্থিত হইল, তখন মহাপ্রভু সকলকে সঙ্গে করিয়া গুথিচমদ্দির | 
প্রক্ষ।লন করিলেন। কুলীনগ্র/মী জগন্াথকে প্উভোরী দ্যা পূর্বের | 

ন্যায় রথাগ্রে নৃত।দি করিলেন। বহু নৃত্যের পর মহাপ্রু উদ্যানে | 

গমন করত ব।পী (মরোবর ) তীরে খিয়া বিশ্রা।ম করিলেন ॥২২॥ | 
তখন এক জন নিত্য!নন্দের দস রাটী ব্রাহ্মণ তিনি মহাভাগ্যবান্ : 

উহার নাম কৃষ্ণদ।, এ ত্রাক্ষণঘট ভরিয়া! ঘট ভরিয়া মহাপ্রভুর অভি | 
ষেক করিলেন, তাহার অভিষেকে মহা প্রভুর মহাতৃপ্তি যোধ হ্ইল। ূ 
এই লময়ে বলগুভোগের বহুতর প্রসাব ভোজন করিলেন ॥ ২৩৪ 

মহাপ্রতু ভূক্তগণ লইয়া গর্বের, ন্যায় রধাত্া পূর্বক, হোরা- 
১ ্ 
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৬৪২ শ্রীচৈতগ্ঠচরিতাম্বতত। [মধ্য । ১৬ পরিচ্ছেদ । 

যাত্র! কৈল দরশন। €হোরাপঞ্চমী যাত্রা দেখে লঞ। ভক্তগণ ॥ আচার্য 
গে।সাঞী 'কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ | তার মধ্যে কৈল মৈছে ঝাড় বরিষণ | 
বিস্তারি বর্ণিলা তাহা বৃম্দাবনদ।স। তবে প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল গ্রীনিবাণ॥ 
গ্রভুর খ্রিয় নন! ব্যগীন রাঁদ্ষেন মালিনী । ভক্ত্যে দমী অভিমান বাং. 
সল্যে জননী ॥ ২৪ ॥ অ|চধ্যরদ্ব আদি যত ভক্তগণ। মধ্যে মধ্যে মহা- 
প্রভূকে করে নিমন্ত্রণ ॥ চাতুর্ধাস্যান্তে এভূ নিত্যানন্দ লঞ। | কিবা 

খুক্তি করে নিতি নিভৃতে বসিঞ| ॥ ২৫ ॥ আ্চার্য্যগোনাঞিঃ গ্রতৃকে 

কহে ঠারে ঠে।রে। ছর্জ! তর্ড। গড়ে কেহ বুঝিতে না পারে ॥ তার 
মুখ দেখি হলে শচীর নন্দন | অঙ্গীক।র জনি আচার্ধ্য করেন নর্তন | 
কিব। গ্রার্থন| কিনা আজ্ঞ| কেহ ন| বুঝল | আলগিগন করি গু উরে 

পপশ্প সপ পিতা সপত সিসি শপ ২ পিপিপি শত 

পঞ্চমী যাত্রা দর্শন করিলেন, এ শগয়ে আার্ধা-গোস্থ মী গহা গরুকে : 
নিমন্ত্রণ করিলেন, তাহার মধ্যে যেন্ধপ ঝাড় বৃষ্টি হইয়।ছিল, তাহ! বৃন্দা- 
বনদ[স বিস্তাররূণে বর্ণন করিয়াছেন। আানম্তর ভ্রীনিবাগ মহাপ্রভু 

(নিমন্ত্রণ করিলেন, তাহার পন্থী মালিনীঠাকুর।ণী মহগ্ভুর প্রিয় নান।বিধ | 
ব্ঞজন রন্ধন করিতে ল।গিলেন, ইনি তক্তিতে দ!দী ও বাহসল্যে জননী ূ 

তুল্য অভিম।ন করেন ॥২৪॥ | 
আচার্ধ্য প্রভৃতি যত মুখ্য মুখ্য ভক্তগণ মধ্যে মগ্যে মহাগ্রভূকে 

নিমন্ত্রণ করেন। মহাপ্রভু চাতৃম্ণাম্যেণ পর নিত্যনন্দকে লইয়। নিত্য 

নির্জনে বলিয়া কি যে যুক্তি করেন, তাহ। কেহ জানিতে পারে না ॥ ২৫ 
_.. আচার্য-গোন্বামী মৃাপ্রভুকে ঠারে ঠোরে কহিতেছেন, অর্জ। 
তর্ম। প।ঠ করেন, তাহ! কেহ বুঝিতে পরে না, তহ।র মুখ দেখিয়া 

শচীনন্দন হাস্য করিতে থাকিলে আচার্য প্রভুর অঙ্গীকার জানিয়া নৃত্য 

করিতে লাগিলেন। আচার্য্য কিযে গ্রার্থনা, করিলেন এবং গ্াভু যে 

কি আওজ্ঞ। দিলেন, তাহ। কেহই রূরিতে পারিল না, ষথাগ্রভূ আলিঙ্গন 
টু টু গু পা ৮ চা 

রঃ রর চা 

৫ ওপাশ ৮4২৩৭ ী পি, পেশী পিস পপ 
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মধ্য । ১৬ পরিচ্ছেদ.।] ভ্রীচৈতন্যচরিসাযুত | «৫ ৬৪৩ 

বডি 

বিদায় দিল ॥ ২৬॥ নিত্যানন্দে কহে প্রভূ শুনহ শ্্রীপাদ। ঞঁ আমি 

ম।গি তুমি করহু প্রলাদ ॥ প্রতিবর্ষ নীলাচলে তৃমি ন৷ আমিনে। গৌড়ে, 

রছি মে।র ইচ্ছ। মফল করিবে ॥ ওহ! সিদ্ধি করে ছেন অন্য ন। দ্েখি- 

য়ে। আগার দুক্ধর কর্ম তোমা ছৈতে হয়ে ॥২৭॥ নিত্যানন্দ কছে 

আমি দেহ কমি গ্র।ণ। দেহ প্রাণ ভিন নহে এই ত প্রমাণ ॥ অচিষ্ঠ্য- 

শে কর তুমি তাহার ঘটন। মে করাহ মেই করি নাহিক নিয়ম ॥ 

তারে বিদায় দিল এাভূ করি আ।পিগন। এই মত বিদায় দিল সব ভক্ত- 

গণ ॥ ০৮॥ কুলীনগ্রামী পুপিবং কৈল নিবেদন । প্রভু আজ্ঞ কর আমর 

কর্তব্যপাধন ॥ প্রভূ কহে বৈষ্ণলসেব। ন।মপন্ধীর্তন। দুই করশীগ্র পাবে 
শি িশশ শশা শশিশাাশী্াী পিতএপ্পীপপপপপপাপাশ বাপ্পি কপি ০ শা শশীশীশিশীী শি শী পপ পপ পিপি ০, সিীপ্পপাপপী শি শাসিত 

করিয়। তাহ।ক বিদয় দিলেন ॥ ২৬ ॥ 

তনন্তর মহাগ্রভূ নিক্ত্যানন্দকে কহিলেন, প্রছে। ভ্রীপাদ ! শ্রবণ 

করুন, আমি এই একটা প্রার্থনা করিতেছি, আমর প্রতি অনুগ্রহ করি- 

বেন। আঁপনি গ্রঠি বংমর দীল।চলে না আদিম গৌড়ে অবশ্ছিতি 

করত তমার উচ্ছ। সফপ করিবেন। তথ।য় মিদ্ধি করে এমন কেন 

ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না, আমা? দর কণ্ম কেবল আপনা হইতেই, 
সিদ্ধ হইবে ॥ ২৭ ॥ 

তখন নিত্য নন্দ কহিলেন, অ।মি দেহ, আপনি প্রাণ, দেভ ও প্রাণ 

ভিন্ন নহে, ইছ।ই শ।জ্ের গরমাণ | আপনি অচিন্ত্যশক্তিতে তাহ।& ঘটনা 

করেন, অ(পনি যাহা করান ত।হাই করি, ইহ।র নিয়ম নাই। অনন্ত. 

মহাএতু নিত্যানন্দকে আলিঙ্গন করিয়। বিদায় দিলেন এবং অন্যান্য 

তক্তগণকেও এইরূপে বিদায় করিলেন ॥ ২৮ ॥ | 14 

তখন কুগীনগ্র।মী পুর্বেবের ন্যায় এই বলিয়া! নিবেদন করিলেন, 
গ্রভে। ! আমার কর্তব্য মধন আরজ্ঞ। করুন, মহ!গ্রভু কহিলেন, বৈষীব- 

লেব! আর নামসন্ীর্ভন, এই দুই কর্মী কর, ইহ।তেই শীত্র প্রীকৃষেয়, 

5 

_ সি শিশশীশীত শি শী ািশিশিটাশ্শ্ীশীশি টি শীশীশীশীাশ্াটিট পিস াশীশীশ্পী 

০৮ পপ প্লিস পাস পপ পপস্পওএএপাশী ১ শী্াীশীী তত শশী শাশিশেশ্ীশ্পীশপীটি শি পিপল শী পা পাপ ৮7 টিটো 2 



পপি এ ৮ পপসপ পা াপিিশীশীটিসশী তি শি শি পিক ীশ্পশী শি শি স্পস্ট পপ পপ পপ টি স্পা পাপা ৬ 
শপে সপ সসপিশপসপিক 

ীকফচুরণ ॥ ॥ ২৯ ॥ তেঁহ রুহে কে বৈষ্ণব কি তীর লক্ষণ ॥ তব হাসি 
কহে র জানি তর মন ॥ কৃষ্চন!ম নিরস্তর যাহার বদনে। মে বৈষ্ণব, 

। জেষ্ঠ ভজ তছার চরণে ॥ বর্ষাস্তরে তর! পুন এছে এক্স কৈল। বৈধ 
বের তারতষ্য প্রভূ শিক্ষ/ইল ॥ ৩০ ॥ যাহ।র দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ক- 
নয়। তাহারে জ।নিহ তুমি নৈষ্ঠব প্রধান ॥ ক্রম করি প্রড়ু বহে বৈষব- 
লক্ষণ। বৈধব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ঞবতম ॥ ৮১ ॥ এই মত লব বৈষ্ণব 
গৌঁড়েরে চলিল | নিদ্য।নিধি সে বৎসর নীলান্ড্রি রহিল! ॥ হ্বরূপ সহিত 
তার হয় সখ্য প্রীতি | দুই জনে কৃষ্ণকথা! একস্যানে স্থিতি ॥ ৩২ ॥ গদ।, 
ধরপঞণ্ডিতে ডেঁহে পুনঃ মন্ত্র দিল। ওড়নি ষষ্ঠীর দিনে যাত্রাদি দেখিল। 

২০২ সপ পিটার তি শশী পাশীন । ০ পপি ২ পাস শপ পাপ 

চরণারবিদ্দ প্রাপ্ত হইবাঁ॥ ২৯ ॥ 
কুলীনগ্রষমী কহিলেন, কোন্ ব্যক্তি বৈষব এবং ভঁ।হ!র লক্ষণ কি 

তজ। করুন"? তখন মহা প্রভূ তাহার মন জানিয়! হাস্য প্রকাপপূর্ব্বক 
কহিলেন; ধাঁহ।র মুখে নিরস্ভর কষ্ণনাম বিদ্যম।ন, তিনিই বৈষঃব, 
উহার চরণ ভজনা কর। বংমরান্তে উহার! পুনর্বার এ প্রকার প্রশ্ন 

করিলে, মহা প্রভূ কীহাদিগকে বৈষ্বের তারতম্য শিক্ষা! দিলেন ॥৩০। 
মহাপ্রভু কহিলেন, ধাঁছার দর্শনে মুখে কৃষানাম উপস্থিত হয়, 

ত1ত17ক তুমি বৈগ্ঃবপ্রধ।ন বলিয়া জানিব1। | তদনন্তর বৈষ্ণব) বৈষ্ঝব- 
তর ও ১বসচবতম, জমপূর্বক বৈষঃবের এই তিন লক্ষণ করিলেন ৩১1 

|. এইমত সকল বৈষ্ণব গোঁড়ে গমন করিলেন, কিন্ত বিদযণনিধি.মে 
। বদর নীল।চলেই থ।কিলেন।, স্বরূণের পছিত তহা'র সধ্য ও প্রীতি 
1 হওয়ার দু'জনে কৃষ্ণকথায় একত্রে জরস্থিতি করিলেন ॥ ৩২ ॥ 
( . তিনি গদাধরপত্ডিতটক পুনরায়, মনদিংলেন, 9ড়নি টার দিসে 



| মধ্য। ১৬ পরিচ্ছে। ] প্রীচৈতন্যচরিত।ম্বত। ৬৪৫. 

জগগ্াথ পরেন তাতে মাড়,য়া বলন। দেখিয়া সম্বণ হৈলছুবিদ্যানিধির মন | 
॥ ৩৩॥ সেই রাত্রে জগম্াথ বল।ই আসিঞ1। ছুই ভাই চড়ায়তারে 
হাদিয়া হাসিয়া ॥ গাল ফুলিল আচার্য্য অন্তরে উল্লল। বিস্তারি বর্ণিল 
ইহা বৃন্দাবনদ।স ॥ ৩৪ ॥ এইমত প্রত্যব্দ আইসেন গোঁড়ের ভক্তগণ। 
প্রভূসঙ্গে রছি করেন যাত্রা! দরশন ॥ তার মধ্যে যেযে বর্ষেমুজছয়ে 

[ বিশেষ । বিস্তারিয়। তাহা পাছে করিব নিঃশেষ ॥ ৩৫ ॥ এইমত মছ-, 
1 প্রড়ুর চারি বর্ষ গেল। দক্ষিণ যাইতে আদিতে ছুই বর্ষ হৈল ॥ আর ছ্ই 

বর্ধ চাহে বৃন্দাবন যাইতে। রামানন্দ হঠে প্রভূ লা পারে চলিতে ॥ পঞ্চ-। 
বর্ধে গৌঁড়ের ভক্তগণ আইলা | রথ দেখি না রহিল] গোঁড়েরে চলিল। | 

৮ পপ সপ পপ... শপ চা ০৬-০ ৯৯৯ 

। যাত্রা দেখিলেন, এঁযাত্রোয় জগন্নাথ মাড় য়া বসন অর্থাৎ মণ্ড টি 
নৃতন বস্ত্র জলে ধৌত না করিয়া পরিধান করেন, দেখিয়া গিনি 
মন দ্বণাযুক্ত হইল ॥ ৩৩ | 

মেই দিন রাত্রে জগন্নাথ ও বলদেব আগমন করিয়া দুই ভাই 
হ!সিতে হ!সিতে বিদ্ানিধিকে চড়।ইতে লাঁগিলেন। আচার্ষ্যের গাল 
ফুলিল, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ উল্লাসযুক্ত হইল, বৃণ্দ।বনদস ইহা 
বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥ সপ 

গোঁড়ের ভক্তগণ এইরূপ প্রতি বৎসর আগমন করত মহাপ্রভুর, 
সঙ্গে থাকিয়া যাত্র। দর্শন করেন, তাহার মধ্যে যেযে বৎসরে বিশেষ ূ 
আছে পশ্চাৎ তাহ! বিস্তার করিয়া বর্ণন করিব ॥ ৩৫ ॥ 

. এইরূপে মহাপ্রভুর চারি বৎসর গত হইল এবং দক্ষিণ যাইতে 
আলিতে 'ঢুই বসর হইল, আর ছুই বৎসর বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা করেন 
কিন্ত রামানন্দের হঠে বইতে পারিতেছেন না ॥ ৩৬ ॥ 

পঞ্চম বসরে গড়ের ভক্তগ্রণ অ।সিলেন, কিন্ত তাহার! খাকিলেন' 



৬৪৬ শ্রীচৈতন্যগরিতমৃত | [ মধ্য। ১৬ পরিচ্ছেদ 
পি শিশীশীশিোশিপপশ্পা শিশির াশশিশীশাশিিপিশী পীশ্ী সিসি 

তবে প্র স।ব্বভৌম রাম।নন্দস্থ।(নে। আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে॥ 
৩৭ ॥ বত উৎকণ্ঠা মে।র যাইতে বৃন্দাবন | তোম্া সবার হঠে ছুই বর্ষ 

ন| কৈল গগন ॥ অবশ্য চলিব (ছে কর্হ সম্মতি। তোমা দৌঁহ। বিনে 
মোর অন্য নাহি গতি ॥ ৩৮॥ গৌড়দেশ হয় মোর ছুই সমাশ্রয়। জননী 
জাহ্ছবী এই ছুই দয়ময় ॥ গৌঁড়দেশ দিয়া যাব তা লন! দেখিয়া তুমি 
হে আজ্ঞ। দেহ এসন্স হইয়া ॥ ৩৯ ॥ শুনি প্রভুর বাণী (ছে মনে 

বিচ।রয়। গ্রভূননে অতি হঠ কভূভ।ল নয় ॥ ফ্ে(হেকছে এবেবর্ধ। চলিতে 

নারিবা। বিজয়! দশমী আইলে অবশ্য চলিবা ॥ ৪০ ॥ আনন্দে বরিষা 
এ" পপ পাপ পাপ সপ পপি ৮ 

ন|, রথযাপ্র| দর্শন করিয়া গৌঁড়ে গমন করিলেন। তখন মহাপ্রভু সার্ব- 
ভৌম ও রাম।নন্দকে অ।পিঙ্গন করিয়া তীঁহ।দিগের নিকট মধুর ব্চনে 

কহিলেন ॥ ৩৭ ॥ 

বৃদ্দ(বন য।ইতে আম।র অতিশয় উৎকণ। হইয়াছে, তো সারির 

হঠে দুই বংসর গমন কারলাম না, অ।মি নিশ্চয় গমন করিব, তোমর। 

দুইজন এ বিষয়ে সম্মতি গ্রদান কর, তোমাদের ছুই জন ভিন্ন আমার ূ 

অন্য গতি নাই ॥ ৩৮ ॥ 

গৌঁড়দেশে আম।র জননী ও জাহৃবী এই ছুই আশ্রয় আছেন,গোঁড়- 

দেশ দিয়! ইইদিগের দর্শন করিয়া! গমন করিব, তোমর| ছুই জন যা 

হুইয়। অ।মাঁকে যাইতে অনুমতি প্রদান কর ॥ ৩৯ ॥ 

সার্বভৌম ও র।মানন্দরায় মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়! মনোমধ্যে 

বিবেচনা করিলেন, প্রতুর মঙ্গে অতিশয় হঠ কর। ভাল নয়, তৎপরে 

কছিলেন, এখন বর্ষ।কাল টপিতে পারিবেন না, বিজয়াদশমী আসিলে 

অবশ্য গমন করিবেন" ৪০ ॥ 

মহাপ্রভু আনন্দে বর্ষাকাল অতিবাছিত করিয়া, বিজয়াবশমীর দিনে 
/ 

খ 

০ € রে 

রো 



না 
৬৪৭ মধ্য। ১৬ পরিচ্ছেপ |] শ্রীচৈতন্যচরিতাস্বৃত। 

প্রভু ফেল সমাধান । বিদয়াদশমী দিনে করিল! প্রয়াণ ॥ জগম্গাথের 
প্রসাদ প্রভু যত প।ঞ্াছিল!। কড়ার চন্দন ডোর সব সঙ্গে লইল! ॥৪১॥ 

জগন্ন।থে আজ্ঞ। মাগি প্রস্ভাতে চলিল1 ! উড়িয়া তক্তগণ সঙ্গে পাছে চলি 

অ।ইল। ॥ উড়িয! তক্তেরে প্রভূ যত্্বে নিবর্তাইলা। নিজগণ. লঞ! প্রভু 

ভবানীপুর আইলা ॥ রামানন্দ আইলা পাছে দোলাতে চড়িঞা। বাণীনাথ 
বহু প্রসাদ দিল পাঠাইয়া ॥ ৪২ ॥ প্রসাদণোজন করি তথাই রহিল! । 

প্রাতঃকাঁলে চলি প্রভূ ভুবনেশ্বর আইলা ॥ কটক আসিয়। কৈলা।, 

গে।পলদর্শন। স্বপ্রেখবর বিগ্র বৈল গভুফে নিমন্ত্রণ ॥ রামানন্দ রায় 

সব গণ নিমন্জ্রিলা। বাহির উদ্য।নে আসি প্রভূ বাসা কৈল।॥ ভিক্ষা 

করি বকুলতলে করিলা বিশ্রম। প্রতাপরুদ্রে ঠাঞ্ঃ রায় করিলা 
সপআ। পর পপ ৮ শি পি শসীশী ৮৯ পাপা শী পাপ এ শি 

যাত্র। করিলেন। মহাপ্রভু জগন্নাথের যত প্রসাদ কড়ার চন্দন ও ডোর 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেদ ততুসমুদায় সঙ্গে করিয়। লইলেন ॥ ৪১ ॥ 

অনন্তর জগন্ন।থের আজ্ঞা গা।৫না করিয়! প্রভাতে যাত্র। করিলেন, | 

উড়িয়। ভক্তগণ মহাপ্রভুর সঙ্গে পশ্চাৎ চলিয়া! আগিলেন। মহাপ্রভু 

যত্ু করিয়া উড়িয়া ভক্তদিগকে নিবর্ত করিলেন, তৎপরে মহাপ্রভু নিজ- । 

গণ লইয়। ভবানীপুরে আদিলেন।? রামানন্দ পশ্চাৎ দোলায় চড়িয়া 
আগমন করিলেন, বাণীনাথ বহুতর এস।দ পাঠ।ইয়। দিলেন ॥ ৪২ ॥ 

মহাপ্রভু প্রপাদ ভোজন করিয়া! এ দিবম তথায় অবস্থিতি "করি- | 

লেন, পরে প্রাতঃকালে চলিয়! ভূবনেশ্বরে আগিয়া উপস্থিত হইলেন। | 
ততৎপরে কটকে আগমন করত গোপালদর্শন করিলেন, এ স্থানে স্বপ্রে- | 

শ্বর নামক একজন ব্রাঙ্গণ মহাপ্রভু এবং রামানন্দরায় প্রস্ভৃতি সমস্ত | 

ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন, মহা প্রভূ বাহির উদ্যানে আসিয়। বাস! 

করত দ্ধিক্ষা করিয়া বকুলর্ক্ষের তলে বিশ্রীম করিলেন, তখন রাম!- | 

নন্দরায় গিয়। গ্রতাপরুদ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৩ ॥ ০ 

প্ সা 

স্পেস পিপিপি শাীা ৮ শস্প্সেপস্পপপিপেিশিতি 

(৮২) 



৬ পীচরিতাত। [ন্ধা। ১৬৭ পরি 

প্রয়াণ ॥ ৪৩ ॥ শুনি ভানাদিও রাজা দ্দদলদল 
দগডবৎ ভূমিতে পড়িলা পুন উঠে গুন পড়ে প্রণযবিহ্বল। স্তীত ফরে 
পুলকাঙ্গ নেত্রে বহে জল ॥ ৪8 তাঁর ভর্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল 
মন। উঠি মহীপ্রভু তারে কৈলী আপিঙ্গন। লুন স্তরতি করি রাজ 

[ করেন প্রণাম। প্রভূ কৃপাশ্রঃতে তার দেহ কৈল স্নান ॥ হ্থস্থ করি 
রামানন্দ যাজ। বসাইল৷ | কায়মনোবাক্যে গরু তারে কৃপা কৈলা ॥৪৫॥ 

এঁছে কৃপা তার উপর কৈল গৌরধ।ম। প্রতাপরদ্র-সন্ত্রাত। যাতে 
( ছল নাম ॥ রাজপাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন। রাজারে বিদায় দিল 
] শটীর নন্দন ॥ ৪৬ ॥ বাহির অপি রাজা আজ্ঞাঁপত্রী লেখ।ইল। নিজ- 
রাজ্যে বিষয়ী যত তারে পাঠাইল ॥ গ্রামে গ্রামে নূতন আবাল করা- 

পাপী আপ পাপী রা সপ আপা পাপ পপ পপ পপ শিপ পাপী িশীশিপিপীশীশ 

_ ক্লাজ। গ্রতাপরাদ্র মহা গ্রভূর বিশ্রাম শ্রবণ করিয়া শীঘ্র চলিয়া! আপি- 
লেন এবং প্রতুকে দর্শন করিয়া ভূমিতলে পতিত হইয়া দগ্ুবত প্রণাম 

| করিলেন। রাঁজ। একবার উঠেন ও একবার পতিত হইয়া প্রণয়ে বিহ্বল 
| হইলেন, স্তুতি কয়েন, অঙ্গে পুলক ও নেত্রে জল বহিতে লাগিল ॥ 8৪1 

রাজ।র ভক্তি দেখিয়া! মহাএভুর মন পরিতুষ্ট হইল, তিনি গাত্রো- 
থান করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন রাজা পুনর্ধধার স্তব 

| করিয়! প্রণাম করিলেন, মহাপ্রভুর কৃপ।-অশ্রতে রাঁজার অঙ্গ সিক্ত 
হইল। রাম।নন্দ রাজাকে স্থ্থ করিয়া বসাইলেন, মহাপ্রড় কামনো- 
ব!ক্যে তাহাকে কৃপ। করিলেন ॥ 8৫ ॥ | 

মহাঁগ্রভূ ভাহ!কে যেরূপ কৃপা করিলেন, যাহাতে তীহার দা 
গ্রত্াপরদদ্রসংত্রাতা বলিয়। বিখ্যাত হইল, তৎপয়ে রাজপাত্রগণ পিয়া 
শ্রভূকে বন্দনা করিলে, ভখন শচীনন্দন রাজাকে বিদায় দিলেন ॥ ৪৬? 

1 অন্প্তর রাজা বাহিরে আসিয়া আজ্ঞাপ্দ্রী লেখাইলেন এবং নিজ- | 
] রাজ্যে যত বিধয়ী লোক ছিল, তাহাদিগকে সেই লী পাঠাইরা 



ত কলা ১৯ 7৩১1 তি তিক্ত জি ০৩১ রি প্র 
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সধ্য.। ১৬ পরিচ্ছেদ ।] জীচৈতারচরিতান্ত || ৬৪৯] 

ৰা । প15 লাত নব্যগুহ পানগ্রী ভ।বিব।॥ পনি প্রভূ ল্ঙঃ। উহা 

উত্তরিব। | রাত্রি দিন বেত্র হস্তে লেবন করিব! ॥ ৪৭ ॥ ছুই মহাগাত্র, 

হরিচজ্দন মঙ্গরারা | তারে আজ্ঞা দিল] রাজ রুর সব কাজ । এক পথ্য 

নৌকা রাখ অনি নদীতীরে । বাহ! এভু স্নান করি যাবে নদীপারে ॥. 

ভাঁহা স্তস্ত রেংপণ কর মহ।তীর্ঘ করি। নিত্য স্নান করি ভীহা তাহা 

ধেন মরি ॥ চতুন্বরে উত্তরিতে কর নব্)বাম। রামানন্দ যাহ তুমি 

মহাপ্রভু পাশ ॥ ৪৮1 সন্ধ্য!তে চলিবে প্রাতু নৃপতি শুনিল। হি 
উপর তা'ম্বুগৃহে স্ত্রীগণ চঢাইল ॥ গভু চলিবার পথে রহে সারি হেঞ।। 

| সন্ধ্যায় চলিল। প্র নিজগণ লএা ॥ ৪৯ ॥ চিত্রোৎপল! নদী আদি] 
ডোর পিপি? 

' পিলেন।, পত্র মধ্যে এই লিখিলেন, যে, তোমার গ্রমে গ্রামে নুতন 

বাসন্থ!ন প্রস্তুত কগিয়। নূতন পচ সাত ছে সামগ্রী সকল পরিপূর্ণ | 
কিয় রাখিব ॥ 8৭ ॥ : 

অন্তর ছুই জন মহাপাত্র এবং হ্িলান মঙ্গরাজ।কে আজ | দিলেন 

তুমি সমন্ত কার্য করিব! । একখানি নূতন নৌক। আনিয়া নদীর:তীনর | 
দেই স্থানে রাখিব, যথ।য় সান ককিয়। মহাপ্রভু পর পার উত্তীর্ণ .হই- 

ৰেন। আর.সেই স্থানে মহ্াতীর্ঘ জ্ঞানে একটী .জুস্ত নির্শ।ণ করিয়। 
র।খিবা, তেই স্থানে আম নিত্য স্নান কিব এবং তথায় যেন প্রাণ পূরি- | 

ত্য।গ করি, চতুদ্ধরে অর্থাৎ কটকের পরবর্তি চৌদ।র নামক" গ্রামে | 
উত্তীর্ণ হঈতে নূতন ব1সস্থন গ্রস্তত করিয়। রাখ, রাম/নন্দ ! তুমি ।মছা-.] 

প্রভূর-প।র্খ্বে গমন কর ॥ 8৮ ॥ | | 
রাজ! শুনিলেন, মহ।প্রভূ সন্ধ্যার সময়ে, গমন করিলেন, সুতির, ৃ  

উপরে তান্ুগুছে স্ীগণকে আরোহণ কুর])ইলেন, সহ প্রভু. যে 'পঁখে, | 
গমন করিবেন, তস্কারা দেই. পথে বারি. সারি.হইনসড়াইয়! 'রহিলেন, 
মহ নিজগণ রঙ্গে সন্ধায় মূ যাত।করিলেন।॥ 9৯: 

পপ পাসপাপাপপপীপ পপপা শি শিস পাপ পপ পপ পা 

পেী্পপস্প প্পিাসিজ্স্পাস্প পাশা শীপিপাশাস্পীশ্পীিসীসশাশিশীিীত িত লহ 

২ মু » 
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| তাহা কৈল স্নান ।: মহিষী লক্ল দেখি করয়ে প্রণ।স ॥ প্রডূর দর্শনে 
সবে হৈলা গ্রেময়। কৃষঃ কৃষ্ণ কহে অশ্রঃ নেত্রে বরিষয় ॥ এগত 
কৃপাদু নাহি শুনি ত্রিভৃবনে। কৃষ্চপ্রেমা হয়ধার দুর দরশনে ॥ ৫০ | 
নৌকাতে চট়িয়া ৬ভু নদী হৈল পার। জ্যোৎক্মাবী রাত্রি চলি 
আইল! চতুদ্ব!র ॥ রাত্রে রহি্তাহা পরাতে স্নান কৃত্য কৈল। হেন- 
ক।লে জগন্নাথের মহাপ্রনাদ আইল ণ ৫১ | রাজনর আজ্ঞার গড়িছ। 

প্রতি দিনে দিনে । বহুত প্রপাদ পাঠায় দিঞ। বহু জনে ॥ স্বগণ সহিত 
প্রভূ প্রসদ অঙ্গীকরি। উঠিন। চলিল। প্রভূ বপি হরি হরি ॥ ৫২। 
রাম।নন্দ মঙ্গর।জ শ্রীহরিচন্দন। সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিন জন॥ 

তৎপরে চিত্রোৎগল। নদীতে অ।গিয়া তথ।য় সন করিলেন, রাঁজ- 

: মহিষীগণ তাহ।কে দর্শন করিয়। প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভুর দর্শনে 

তহ।র| সকল কেমময় হইয়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বপিতে লাগিলেন, এবং তীঁহা 
(দিগের অঙ্রুবারি বর্ষণ হইতে লাগিল। ক্ষাহা! ত্রিভৃবনে এমন কৃপালু 
কখন শ্রব্ণ করি নাই, ধাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিলেও কৃষ্ণপ্রেম 

] উৎপন্ন হয় ॥ ৫০ ॥ | 
“অনন্তর মহাপ্রভু নৌকায় আরে।হণপৃবিক নদীপ।র হইয়া জ্যোত। 

রাত্রিতে চতুত্বারে চলিয়া আসিলেন, রাত্রে তথায় অবস্থিতি করিয়! 
গ্রাতঃকালে মনন করিঞ্েছেন, এমন: সময়ে জগমাথের মহা প্রসাদ 
আলিয়। উপস্থিত হইল ॥ ৫১ ॥ 

ক্নাজার আজ্ঞায় পড়িছ। প্রতি দ্রিবগ বহু জন সঙ্গে বু পরিমাণে 

মহাপ্রীসাদ পাঠাই য়। দ্েন। অনন্তর নিজগণ সঙ্গে মহাপ্রভু প্রণাদ 
অপ্গীকার করিয়া হরিধ্যুনি করিতে করিতে উঠিয়া! চলিলেন ॥ ৫২ | 

[.. কামীনন্দ ও মঙ্গরাঁজ ছরিচন্দন,' সঙ্গে সেব1 করিতে করিতে এই 
তিন জন যাইতে লাগিলেন, প্রড় সঙ্গে পুরীগোস্বাঞ্রি ও স্বরূপ দ।মো- 

৬৫, শ্রীচৈতগ্যচরিতাযুত। [মধ্য । ১৩ পরিচ্ছেদ । | 

| 

_ 



আধা । ১৬ পরিচ্ছেদ] শ্রীচৈতন্যচরিতাস্বত। ৬৫৯ 

রিনি নি 

প্রভু লঙ্গে পুরীগোলাঞ্িঃ স্বরূপ দামোদর । জগদ।নল্দ গেবিলা মুকুল 

কালীশ্বর ॥ হুরিদানঠাকুর আর পণ্ডিত বন্ধেশ্বর | গোপা থ।চার্য্য আর 

পণ্ডিত দ।মোদর ॥ রাম।ই নম্দাই আর বহু ভূত্যগণ। প্রধান কিল 

সবার কে করে গণন ॥৫৩॥ গদাধরপপ্ডিত যবে সঙ্গেতে চলিল। | ক্ষেত্র- 

দঙ্গল না ছাঁড়িহ প্রভু নিষেধিলা ॥ পণ্ডিত কছে বাঁছ। তুমি সেই নীলা- 

চল। ক্ষেত্রলম্না।স মোর যাউক রগাতল ॥ ৫৪ গুড় কছে ইই। কর 

| গোপীনাঁথ-মেনন। পঞ্চিত কহে কেটি সেবা ততুপাদ দর্শন ॥ প্রভূ কছে 

সেবা ছ।ড়িৰে আমায় লাগে দোষ। ইহ] রছি সেনা কর আমার সষ্ভোষ | 

৷ ॥ ৫৫ ॥ পণ্ডিত কছে সব দোষ আমার উপর । তোমার সঙ্গে না যাইব 

রঃ 
। দর) জগদানপ্দ, গোবিন্দ, মুকুন্দ, কাশীশ্বর, হরিদ|সঠাকুর, বক্রেশ্বর- | 

পণ্ডিত, গে।পীনাথা চার্ধ্য, পশ্ডিত দাচযোদর, আর রামাই, নন্দাইগ্রসৃতি 

বনু বু ভূৃত্যগণ), এই মকণ প্রধান এ্রধান ব্যক্তির ন।ম করিলাম, অন্য।ন্য 

সকলকে কে গণন!| করিতে পারে ৫৩ ॥ 

গরংধরপণ্ডিত যখন মহু।প্রভূর সঙ্গে গমদ্ব করিলেন, তখন মহাাভু 

 ক্ষেত্রপন্্যাস ত্যাগ করিও না, এই বলিয়া নিষেধ করিলেন। পণ্িত 

কহিলেন, আপনি যে স্থানে তাহাই নীলাচল; অ।ম।র ক্ষেত্র্নযাস রলা- 

তলে াউক ॥ ৫৪ ॥ 

প্রভু কহিলেন, তুমি এই স্থানে গেপীনাথের পেব! কর। পঞ্চিত 

কহিলেন, আপনক।র পাদপদ্ম দর্শনই আমার কোর্ট কোটি লেকা। প্রড়ূ 

কহিলেন, তুমি দেন! তা।গ করিলে আমকে দোষ স্পর্শ করিবে, এই- ] 

স্থানে থাকিয়া গেব। করিলে 'অ।ম।র সম্তে।য হইবে ॥ ৫৫॥ 

পণ্ডিত কছিলেন, আমার উপরঈ সমন্ত দেব, আপনার সঙ্গে যাইব] 

না, আনি এফাকী'গমন করিব। আই দেখিতে যাইব, আপনার সঙ্গে 

শি পাটি পোপ 
.. পাস্পপাদপস্পী পপি 

পপ ০ পা সপ পাপী পাশপাশি পপ এ এ 



[ ৬৫ই. ভ্রীটচৈতন্যরিতা বর: [মধ্য | ১৬ পঞজিচ্ছেদ। 

যা একেশ্বর । ॥ অ।ই দেখিতে ঘ।ব, | রর তোম! জ।গি.। প্রতিজ্ঞ) 
পেব! ত্যাগ দেরি ত।র আগি ভাগী ॥ ৫৬॥ এত বলি পণ্ডিত গেসাঞ্ি 
গরথমে চলিলা1। কটক আমি প্রভূ তারে নঙ্গে আন।ইল। ॥ পিঠের 
গৌরব প্রেমে বুঝন না মায়। প্রতিজ্ঞা ্ীকফ্চচদবা ছ।ড়িলা তৃণগ্রায়॥ 
৫৭.॥ -তাছ'র চরিত্রে গ্রাডু অন্তরে সন্ঠোয। তার হাতে ধর কহে করি 
প্রণয়রোর ॥ প্রতিজ্ঞা সেবা ছ।ড়িবে এই তোমার উদ্দেশ। সেই গিদ্ধ 

৷ ছৈল-ছাড়ি আইলে দূরদেশ ॥ আগা হু রছিতে চাহ বা নিজনখ। 
তে।মার ছুই ধর্ম যায় আমার হয় দুঃখ ॥ মোর সুখ চাহ যদি নীপাচলে 
চল। আমর শপথ যাদ আর [কিছু বল॥ এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে 
'চড়িলা! মুচ্ছিত হইয়! পণ্ডিত তাছাই পড়িলা ॥ ৫৮ ॥ পণ্ডিতে লঞ্চ ৫8তম বির ারিঠোরি হিরোর নারে 
গমন করিব না, প্রতিজ্ঞ! মে] ত্য।গ করিলে যে দোষ হয়, আমি তাহার 
ভাগী হইব ॥ ৫৬ ॥ 

এই বলিয়[ গগ্ডিত-গোক্ষ|মী অগ্রে গমন করিলেন, মহাপগ্রড়ু কটক 
আলিয়া তহ।কে নিকটে আনয়ন করাইদলেন, পণ্ডিতের গৌরব ও এ্রেম 
বুঝিতে পারা যায় না, প্রতিজ্ঞা যে কৃষ্ণমেব। তাহা তৃণপ্রায় পরিত্য।গ 

করিলেন ॥ ৫৭॥ | 

গশিতের চরিত্রে মহা ্রত্ুর শন্তর পরিতুন্ট হুইল, কিন্তু প্রণ়কোপে 

তাগার হস্ত ধরিয়। কহিতে ল/গিলেন। তুমি গ্রতিজ্ঞা-মেব। পরত্য।গ, 
করিনা, তোমার এই উদ্দেশ, ত্য।গ করিয়। দূরদেশে আগিয়।খ, তাহাই 
তোম।র শিদ্ধ হইল। তুমি আম।র সঙ্গে থাকিয়া নি্জন্থুখ বাহ করি- 

ছে, তোমার ছুঁই ধর্ম যাইতেছে, ইহাতে তোমার ছুঃখ হইতেছে, 
হদি আমাণ ম্খ ইচ্ছ। কর, তুধ নীল/চলে গমন কর, 'তুমি'ষন্দি আর] 
কিছু খল, তাহা"হুইলে তমার. প্রতি-অ।মার শপথ থাকিল, এই বলিয়। | 
হা এবাকায ারহণ করিলেন, : পতিত মুচ্ছিতি হই লই” | 



লি নু 

স্াডুক পরিচ্ছেদ] শ্রীচেতম্যচরিত্তাম্বৃত। | ৬৫৩ | 

পপি ্স পপজজযাল + 7: 4 পাপী পপ াশেপীশী পা 4 শি স্পীপসপিপসপিত পাপ ০: ৮ লা 

তাহাই পড়িল 1৫৮1 পণ্চিতে লঞ্চ যাইতে সার্বভৌসে আজ! দিল।। 

উষ্টাচার্য্য কছে উঠ এঁছে প্রভুর লীল। ॥ তুমি জান কৃষ্ণ নিজ প্রতিভা 

ছাড়িলা। ভক্তকুপাবশে ভীন্ষের প্রতিজ্ঞ রাখিল! ॥ &৯ ॥ 

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে প্রথমস্কন্ধে ৯ অধ্য।য়ে ৩৪ শোকে 

ধুধিিরং প্রতি শ্রীতীল্মপাফ্যং 
স্থনিগমমপহা'য় মতপ্রতিজ্ঞ। মৃতমধি কর্ত,মবপ্লতে| রথস্থঃ | 

 ভাবাধদীগিকায়াং।২ ।৯।৩৪। মমতূ মহান্গমন্গ্রাহং যঃ কতবাস্ ইতাছ খাতা, 

হ্বনিগমমিতি। অশঙ্প এব অহং সাহাযামান্্ং করিধামীত্তি এবসৃচাং সব সাতিজাং হিত্বা!। 

শ্লীরুক্ং শত্রু: গ্রাছয়িষামীকি এবং রপাং মংগতিজ্ঞাং তং সতাং খা ভবতি | তথা আধ. |. 

1 অগ্িকা।' কর্ণ ং যে। রথস্ঠঃ সন্পতপ্রীতঃ সহসৈবাঁবতীর্ণঃ অগাগাৎ অভিমুখমধাবং। ইতং হস্তং 

হবি সিংহ ইব। কিম্ভৃতঃ ধৃকঃ রগচরণশ্চক্রঃ বেন সঃ । তর! চ সংগ্স্তেগ মঞ্জযাসাটাবিস্বাতে, 

ফরসা ষনারেগ প্রতিপদং চলদগ, £ চা গৌঃ পৃথী বস্মাৎ ভেনৈর সংদ্ত্তেপ পথি 
-- শশা িশাীিটি ৮ টি তি 2৮ তি - 7 তিটি ও শিপ শিট পপি পিপিপি ০, জাত 

স্থানেই পতিত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ 

| তনন্তর মহাপ্রভু পণ্ডিতকে লইয়া যাইবার নিষিগ্ত সার্বাভৌমকে 
অনুমতি করিলেন । ট্ চার্ধ্য কছিলেন, পণ্ডিত গাত্রোখান করান, 
প্রভুর এ প্রকাঁরই লীলা হইয়। থাকে, আপনি জানেন, শরীক নিজ 
প্রতিজ্ঞ! ত্যাগ করিয়! ভক্তের প্রতি কৃপা হেতু ভীগ্সের প্রতিজা রক্ষা 
করিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥ 

চি 

এই বিষয়ের গ্রঙ্গাণ শ্ীমন্তাগবতের ১ স্কদ্ধের ৯ অধায়ে ৩৪ শ্লোকে 
যুধিষ্ঠিরের গতি শ্রীতীক্মবাঁক্য যথা ॥ 

তীষ্স কহিলেন, ইনি প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন, কুরুপাগুবদিগের যুদ্ধে 
অত্র গ্রহণ ন1 করিয়! সাহায্যমাত্র করিব, আমারও গ্রৃতিজ্ঞা ছিল যে, 
উহাকে অন্তর গ্রহণ করাট্ব, কিন্তু ইনি ভক্তপক্ষপ। তযখে আপন! 
গুভিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা অধিক সত্য করিবার জন্য 



| ৬৫৪  শ্রীচৈতন্যচরিতাস্বত। [ মধ্য। ১৯ পরিচ্ছেদ । 

ধতরথচরণেইভ্যগাচ্চলদগু€রিরিব হস্তমিতং গতোত্তরীর়ঃ ॥৬০। 
1... এইমত গ্রডু তোম।র ৰিরছ সহিয়! | তোমার প্রতিজ্ঞ! রক্ষ! কৈল! 
যতন করিধ॥ এইগত কহি তারে প্রবোধ করিল1। ভুইজন শে।কাকুল 
নীলাচলে অ।ইলা ॥ ৬১ ॥, প্রভু লাগি ধর্ম কর্ম ছাড়ে ভক্তগণ। ভক্তধর্ 

| হানি প্রভুধ ন! হয় সন ॥ প্রেমের বিবর্ত ইহা শুনে যেই জন। অচিরে 
মিলয় তারে চৈতন্যচরণ.॥ ৬২ ॥ দুই রাজপান্র যেই প্রডূসঙ্গে যায়। | 

গত পঠিতং উত্তরীয়ং বস্থং যা সমুকুন্দো মে গ্রতির্ভবৰিতি উত্তরেণ।ন্বয়ঃ ॥ ৃ 
ক্রমসন্দর্ভে। ক্বনিগমমিতি যুগ্মকং। খতিমিতি খতরূপামিতার্ঘঃ। খতঞ্চ সুনৃত| বাণীতি 

তগবছুকাবঅহল্িঙত্বশ্রবণাং। চলদগ,দ্বং সংরস্বেগ কিকিস্তাবাবিফারাৎ | ৬*॥ 
এটা তিনি 22ডিতি ররর 
সখ হইতে সহুস! অবতরণপূর্ধক চক্রধারণ করিয়া সিংহ যেন হস্তিবধজন্য 
বেগে ধাবমান ছয়, তন্রপ আমার সম্মুখে ধাবিত হয়েন, গেই সময় 
ইহার অতিশয় ক্রোধোদয় হওয়াতে মনুষ্যম্ট্য বিশ্বৃত হইয়াছিলেন, এ 
নিমিত্ত উদরস্থ সমস্ত ভূবনের ভারবশতঃ ইহার প্রতি পদে পৃথিবী কম্পি- 
ত| হয় এবং তক্রোধভরে ইইার উত্তরীয় বপন পথে পড়িয়া যায় ॥ ৬৭ ॥ 

এইমত প্রভু আপনক।র বিরহ সহ্য করিয়! যত্পূর্রবক আপনকার 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। এই বলিয়া তাহাকে প্রবোধ দিয় দুই জনে 
শোকে অভিভূত হওত নীলাচলে আগমন করিলেন ॥ ৬১॥ 

ভক্তগণ গ্রভুর নিমিত্ত ধর্ম কর্ম পরিত্য।গ করেন, কিন্তু ভক্ত- 
জনের ধর্মা হাঁনি প্রভুর সহা ছয় না। যে ব্যক্তি এই প্রেমের বিবর্ত 
অর্থাৎ পরিণাম শ্রবণ করেন, অচিরাঁৎ তাহার চৈতন্যরগারবিদ্দ | 
প্রাপ্তি হয় ॥ ৬২ ॥ | 
: অহাপ্রভূর সঙ্গে যে ছুই জন রাঁজপান্র গমন করিয়াছিল, যাঁজপুরে 
জমি! ত/হাদিগকে বিদায়দিলেন, প্রভু রায়কে বিঘায় করিবেন তথাপি ৃ 

চে 

মা 

খ্ ই ॥ " - ইসি ০ ॥ ২ ৭ শ রি 



মধ্য । ১৬ পরিচ্ছেদ |] শ্রিচেতন্যচরিতান্বত। - ৬৫৫ 

প্রভু বিদায় দিল রায় যাষততীর সনে। কৃষ্ণকথা রামানন্দ সঙ্গে রাত্তি 
দিনে ॥ ৬০॥ প্রতিগ্র।মেঃরাজ আজ্ঞায় ঝাজভৃত্যগণ | নব্যগৃছে নানা 

র দ্রব্যে করয়ে সেবন ॥ এই মত চলি প্রভূ রেমুণা আইল! । তহা ছৈতে 

| রামানগ্দে বিদায় করিলা ॥ ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন। রায় 

কোলে করি প্রভূ করয়ে ক্রন্দন ॥ রায়ের বি্দয় কথ! না যায় কথন। 
কছিতে না পারি এই তাহার বর্ণন ॥ ৬৪ ॥ তবে ওড়দেশলীমা প্রভূ 

চলি া(ইল। | তথ! রাঁজ-তধিক।রী প্রভূরে মিলিলা ॥ দিন ছুই চারি 
(তঁহ করিলা সেবন | আগে চলিবার সেই কহে বিবরণ ॥ ৬৫॥ মদ্যপ 
হবনর।জের আগে অধিকার । তাঁর ভয়ে কেহ পথে নারে চলিবার ॥ 
| পিচ্ছলদা পর্যন্ত মব তার অধিকার। তার ভরে নদী কেহ হৈতে নারে 
[ 

__ শি শীাশ্শিি শীশিিশ্ীীশ্ীটী 

২০, লি লি সপ - ০ পিপাসা ৮ ২ াশিশীিপশী শশী শীট শ্োশাসীশীীপত তিশা পীোশিশাশাীিশিন পাতি পাস 

| তিন প্রভুর সঙ্গে গমন করিতেছেন, মহাপ্রভু রমানন্দ সঙ্গে দিবা রাত 
 কুষ্ণকথ! আলাপ করেন ॥ ৬৩ ॥ 

|  প্রতিগ্রামে রাজ-আজ্ঞায় র।জভূত্যগণ নৃতন গৃহে নান। দ্রব্যে প্রভূকে 
৷ মেবা করেন, এই মত মহা প্রভূ চলিতে চলিতে রেমুণায় আসিয়া! উপ- 
স্থিত হইলেন, এ স্থান হইতেই রামানন্দকে বিদায় করিলেন। রায় 
চেতনাশুন্য হইয়! ভূমিতে পতিত হইলেন, মহ!এ্রভু রায়কে ক্রোড়ে 
| করিয়। রে।দন করিতে লাগিলেন, রায়ের বিঘয় কথা কছিতে, পার! 

যায় না, তাহার বর্ণন করাও বাক্যাতীত ॥ ৬৪ ॥ | 

সেযাহা হউক, তণপরে মহাপ্রভু ওডুদেশের শীমায় চলিয়া আসি- 
র লেন) তথাক।র রাজ-অধিক।রী প্রভুর নিকট আগিয়! উপস্থিত হইলেন, | 

তিনি তখ।য় ছুই চারি দিন মহা গ্রভূর সেব! করিয়। গমনের বিবরণলকল | 
র নিবেদন করিতে ল।গিলেন ॥ ৬৫ ॥ | | 

তিনি কহিলেন; পরতো! তাগ্রে মদ্যপায়ি যবনরাজের অধিকার, | 
তাহ!র ভয়ে কোন ব্যক্তি পথে চলিতে পারে না, পিচ্ছলদ পর্য্যস্ত সমস্ত 

মি 
৮৩] 



৬৫৬ ". প্রীচৈতত্চরিদাম্বত | [মধ্য। ১৬ পরিচ্ছেদ । 

| পায় ॥ দিন কত রহ্ মন্ধিকুরি-ত|র সনে। তবে ন্বখে নৌকায় তোমায় 
করাব গমনে ॥ হেনকালে সেই যবনের এক চর। উড়িয়া কটকে আইল 
(করি বেশাস্তর ॥ প্রভুর অষ্ভুত্ব সেই চরিত্র দেখিয়।। ছিন্দুচর কহে সেই 
 যবন-ঠাঞ্ি খিয়া ॥ ৬৭॥ এক সঙ্গ্যানী আইলা জগন্লাথ হৈতে। অনেক 
প্িদ্ধপুরুষ লোক হয় তার সাথে ॥ নিরস্তর সবে করে কৃষণসক্কীর্ভন। সবে 

হাসে গায় নাচে করয়ে ক্রন্দন ॥ লক্ষ লক্ষ লোক আইসে দেখিতে 

| তাহারে, তাহা দেখি পুনরপি য।ইতে নারে ঘরে ॥ সেই সব লোক হয় 
বাতুলের প্রায়। কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যাঁয়। কহিবার কথ! 

দেখ তাহার অধিকার, তাহার ভয়ে কোন ব্যক্তিই নদী পার হইতে 

সমর্থ হয় না, আপনি কতিপয় দিবদ এইস্থানে অবস্থিতি করুন, তাহার 

৷ সহিত সন্ধি করি, তাহা হইলে পরম স্থখে নৌকায় করিয়া আপনাকে 

[গমন করাইব ॥ ৬৬ ॥ ৃ 

এই কথ। হইতেছে এমন লময়ে সেই যবনের এক জন উড়িয়া চর 
(ভৃত্য) অন্য বেশধারণ করিয়া! কটকে আপিয়াছিল, সেই হিন্দুগর 

মহাপ্রভুর অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া যবনের নিকট গিয়া কছিল ॥ ৬৭ & 

রাজন! জগম।থ হইতে এক জন সন্গ্যালী আগমন করিয়(ছেন, 

তাহার সঙ্গে অনেক দিদ্ধপুরুষ আছেন, নিরস্তর সকলে কৃষদ্ীর্তন এবং 

হাদ্য, গন, নৃত্য ও ক্রন্দন করিতেছেন। ওীহাকে দেখিবার জন্য লক্ষ 

লক্ষ লোক আসিতেছে, কিন্তু তাহাকে দেখিয়! পুনর্ববার আর গৃহে গমন 

করিতেছে না। দেই নকল লোক উম্মনত-প্রায় হইয় কুষণনাম কীর্তন 
করিতে.করিতে ন|চে। কান্দে ও ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছে, কহিবার 

কথা নয়, দেখিলে জানিতে গারা যায় তাহার প্রভাবে তাহাকে, টব 



মধ্য । ১৬ পরিচ্ছেদ । ] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত | ৃ ৬৫৭ 

নহে দেখিলে সেজানি। তাহার প্রভাবে তারে ঈশ্বর করি মানি॥ এত | 

কছি সেই চর হরি কৃষ্ণ গায়। হাসে কান্দে নাচে গায় বাতুলের প্রান্স 

॥ ৬৮ ॥ এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল। আপন বিশ্বাস উড়িয়া 
স্থ।নে পাঠ।ইল ॥ বিশ্বান আসিয়৷ প্রভুর চরণ বন্দিল ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কছি 

(প্রেমে বিহ্বল হুইল ॥ ৬৯ ॥ ধৈর্য করি উড়িয়াকে কহে নমস্করি। 
তোম।র ঠ।ঞ্ি পঠাইল শ্রেচ্ছ-আঅধিকারী ॥ তুমি যদি আজ্ঞা দেহ 

এথাতে আসিয়া | যবন|(ধক।রী যায় প্রভুরে দেখিয়া ॥ বহুত উৎকণ্ঠা 

তার করিয়াছে বিনয় । তোমা! দনে এই সন্ধি নাহি যুদ্ধ ভয় ॥ ৭* ॥-গুনি' | 

মহাপাত্র কহে হইয়া বিল্ময়। মদ্যপ যবনের চিন্ত এছে কে করয়॥ 
প্রভুর প্রতাপে তার মন ফিরাইল। দর্শন শ্রবণে যার জগৎ তরিল।॥ 

22 পাশ ৯777 0 শপ শি শী শান পি 5 শি পতি শীল াশিটেসিপেসপীপিপপাপিসপিলাপসপাপা পিপিপি 

করিয়৷ মানিতেছি। এই বলিয়! সেই চর হুরি কৃষ্ণ বলিয্না গান করত 
উন্মাত্তের প্রায়' হাস্য, নৃত্য ও গড়1গড়ি দিতে লাগিল ॥ ৬৮ | 

এই কথ। শুনিয়! যবনের মন ফিরিয়া! গেল, আপনার বিশ্ব(সকে 
উড়িয় স্থানে প্রেরণ করিলেন। বিশ্বাম (দেশাদি পরিদর্শক কিছুর) 

আদিয়। প্রভুর চরণ বন্দন| করিল এবং প্কৃষঃ রা কহিয়। প্রেমে] 
বিহবল হইল ॥ ৬৯। ূ 

অনস্তর ধৈর্য ধারণপূর্রধক নমস্ক!র করিয়। রাজাধিকারী উড়িগা কে] 

কিল, তোম।র নিকট শ্রেচ্ছধিকারী আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তুমি | 
যদি আজ্ঞ! দাও, তাহা! হইতে যবন|ধিকারী এস্থানে আগমন করিক্লা | 
প্রভূকে দর্শন করিয়! যান। তাহার অতিশয় উৎকণ্ঠা, তিনি বিনষু | 
করিয়া কহিয্মাছেন াহ!র সহিত এই সন্ধি, যুদ্ধের ভয় নাই ॥৭*॥ . 

মহা!পাত্র এই কথ! শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হাওত কহিলেন)” মদ্যপ 

যবনের চিত্ত এরূপ কে করিল, যোধ করি প্রতুর প্রতাপই তাহার সন 

| টি. 



০০০ 

1৬৫৮ | শ্রীচৈতন্যচরিতাযৃত। [ মধ্য। ১৩ চলা 

এত বলি বিগ্বাসেরে কহেন বচন। ভাগ্য তার আদি করুন প্রভুর 
দর্শন ॥ পগ্রতীত করিয়ে তবে নিরস্ত্র হইয়া। অ।লিবেন সঙ্গে পাচ সাত 
ভূত্য লৈয়া॥ ৭১॥ বিশ্বাস যাইয়| গারে সকল কছিল। হিন্দুবেশ 

ধরি সেই যবন আইল ॥ দূরে হৈতে প্রভু দেখি ভূমিতে পড়িয়া । দণ্ড- 
(বং করে অশ্র-পুলকিত হএঞ। ॥ ৭২ ॥ মহ।পাত্র আনিল তারে করিয়। 

| সম্মান যোড়হাতে প্রভূ আগে লয় কৃষ্ণন!ম॥ অধম যবন-জ।ত্যে 
[ কেনে জম্মাইল। বিধি মোরে হিন্দুজত্যে কেনে না স্থজিল॥ "হিন্দু 

হৈলে পাইতু তোমার চরণসন্নিধান। ব্যর্থ মের এই দেহ যাউক 

পরাণ ॥ ৭৩ ॥ এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হুইয়। প্রভূকে,করেন স্তুতি 

বত ০ পপ পা সপ পা জপ পাপপপাস্পীপপাপপসপা সপ শিপ ীশিী  শাোশিবস্পাীী পিপিপি পাপে 4 পিপাসা) আপাত পিস্পোপপেপীপাপস পদ রী পাল পাস শসা 17 

ফির।ইয়াছে। এই বলিষ। বিশ্বাসকে কহিলেন, তীহার ভাগ্য প্রত্তুকে 
অ।সিয়। দর্শন করুন, তিনি যদি নিরন্তর হইয়। পাঁচ মাত জন ভৃত্য সঙ্গে 

আগমন করেন, তবেই আমি প্রত্যয় করি॥ ৭১॥ 

1... তখন বিশ্বাস গিয়া যবনাধিকারিকে এই সকল কথা নিবেদন করিলে 

নর সেই যধন হিন্দুবেশ ধারণ করিয়। আগমন করিল এবং"দুর হইতে'গুভুকে 
1 দর্শন করিয়। ভূমিতে পতিত হওত দগুৎ প্রণাম করিল, এ সয়ে 

1 তাহার অঙ্গে পুলক ও চক্ষু হইতে অশ্রুঃধ!র! পতিত হইতে লাগিল. ॥৭২ 

 মহাপাত্র স্মানপূর্ববক ত।হাকে আনয়ন করিলে, তিনি োড়- 

হস্তে গ্রভূর অগ্রে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করত কহিলেন, অধম যবনজাতিতে 

কেন আমার জন্ম হইল, বিধি আ।ম।কে হিন্দুজাতিতে স্জন না করিলেন 

কেন ? আমি হিন্দু হইলে তোমার চরণসমিধ।ন প্র।গু যা আমার 

নু এই দেহ বার্থ, প্রাণ ত্যাগ হউক ॥ ৭৩৪ 

07 মহাঁপাত্র এই 'কথ। শুনিয়া প্রেমাবিউষ্টিত্তে : প্রতুর চরণ ধারণ 

রর চঠিরিিতিরিরি তর ভারেতর হর হি 
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চরণে ধরিঞা! ॥ চণ্ডাল পবিত্র যার জ্ীনাম শরবণে | . ছেন তে।মার এই 

জীব পাইল দর্শনে ॥ . ইহার যে এই গতি কি ইহা নিশ্ময়। তোমার 

দর্শনপ্রভাব এইমত হয় ॥ ৭৪ ॥ | 

তখাহি গ্লীমন্তাগবতে ৩ স্কান্গ ৩৩ অধ্যায়ে ৬ ক্লোকে 

কপিলদেনং পতি দেবহুতিবাক্যং ॥ 

যন্নামধেয়শ্রুবণলুকীর্তনাৎ যংপ্রাহবনাদ্যৎম্মরণাদপি কচি । 

শ্বাদোহপি লদ্যঃ সবনয় কল্লাতে কঃ পুনস্তে ভগবন্ন দর্শশ।ৎ ॥৭৫॥ 

| 

পাপ পাপী সপ ০ পা সি রহিল 
_ শপ পিপি প পে পপাপাশীপীপীসীশিসপীপসীি +++ শী শীট পিপি পিসী পাসপসপস্রসপপাসি 

ভাবার্থটিপিক।য়াং। ৩।৩৩।৬ 1 অহম্বদর্শনাদহং কষ্ঠার্থ।প্রীতি কৈমুতা ন্া।য়েলাছ। 

যন্নমধেষপা শ্রবণমন্ুবীর্বনঞ্চ তল্মাং কচিৎ কদাচিদপি শ্বানসত্তীতি খ্বাদঃ শ্বপচ: তক 

সবনায় কল্পতে যোগো। ভবতি অনেন পুজাত্বং লক্ষাতে ॥ 

ক্রমসনর্ভে । তশ্মাৎ সদাঃ সবনায় সোমযাগায় কল্পতে ইঠি। যুক্ত, তদপি ন কিঞ্চিং। 

য্স্তপ অ।দিকং সর্বং তন্নামগ্রাহণমারান্ভূ্চমের সা।ৎ। যভ এব ভসা তঙ্গামগ্রহীতুন্তপ 

আপদ বর্তৃভো! গরীয়স্থমপি সাদি 5।ভিগোতাহ। অহে। বতেতি বাখা। তু টাকয়।; প্রথম. 

পক্ষগতৈব গ্রাহা। ॥ ৩॥ রি 

পূর্বক নতি করিয়া কিগ্নিগ ধহ।র ন।ম শ্রবখে চগ্ডাল পরিজ হয়, 

তাঁদুশ আগনকার এই জীন দর্শন প্র।ণ্ত হইল, ইহ!র যে এই গতি ইহা- 
তে বিস্ময় কি? আপনার দর্শনপ্রতাবেই এইরূপ হইয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥. 

এই বিষয়ের প্রমাণ জ্রীমক্টাগবতের ৩ স্ক“দ্ধর ৩5 অধ্যায়ে ৬ প্লেকে 

কপিলদেবের গ্রতি দেবহুতির বাক্য যথা ॥ ূ 
ছে ভগবন্! শ্পচও যদি কদ[চিৎ তোম!র নাম শ্রবণ অথব। কীর্তন | 

কিন্ব। তে।মাকে নমস্কার অথব! তোগার স্মরণ করে, তাহা হইলে লে 
ব্যক্তিও তোমার দর্শনে পবিত্র হইবে, এ কথা আর বক্তব্য কি* জতএব 

৷ তোমার দর্শনে অ।মি কৃতার্থ হইয়াছি ॥ ৭৫ ॥ ্ ॥ 

সপ শিাঁি শিট এশা লস্ট পিপি 

। 
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রা স 

তবে মহাপ্রভু তারে কৃপাদৃষ্টি করি। আাঙ্বাপিয়। কহে সদা কহ 
হরি ॥ ৭৬॥ দেই কছে মোরে ঘদি কৈলে অঙ্গীকার। এক আজ্ঞা দেহ। 
মোরে করে। লে তোমার ॥ গোবত্রান্ষণ-বৈধঃবহিংস! করিয়।ছে"! অপাঁর। 
সেই গাগ হৈতে মোর হউকনিস্ত।র॥ ৭৭॥ তবে মুকুদ্দদন্ত কহে শুন 
মহাশয়। গল্গাতীরে যাইতে মহা প্রভুর মন হয় ॥ তাহ! যাইতে কর তুমি 
সহায় একার। এই বড় আজব! এই বড় উপকার ॥ তবে সেই মহ। প্রভুর 
চরণ বন্দিযা। হট হৈঞ| চলে লবার বন্দনা করিয়া! ॥ ৭৮.॥ মহাঁপান্্র 
তাহা সনে কৈল কোপাকে।লি। অনেক মামগ্রী দিয়া করিল মিতালি। 
৭৯॥ প্রাতঃক।লে মেই বহু নৌক! সাজাইয়া। প্রভুকে আনিল নিজ 
বিশ্বাম পাঠাইয়। ॥ মহাপাত্র চলি আইল। মহাপ্রভূলনে। শ্লেচ্ছ আদি 

তখন মহাপ্রভু তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপ।ত পূর্বক আশ্বাপ দিয় 
কহিলেন, তুমি সর্দদ| কৃষ্ণহরি এই ন।ম বীর্ভন কর ॥ ৭৬॥ 

এই কথ। শুনিয়! যদন কহিলেন, প্রাভো | আমকে যদি অঙ্গীকারই 
করিলেন, ত€ব আমর প্রঠি এক আজ্ঞা দিউন, অ।মি তাহাই করিব। 

| আমি অনেক গো ব্রাঙ্গণ বৈষ্ণব খিংস। করিয়াছি, সে পপ হইতে 
আমার নিস্তার হউক ॥ ৭৭ ॥ 

তখন মুকুন্দদত কছিলেন, মহাশয়! শ্রবণ কর, গঙ্গতীরে যাইতে 
মহাপ্রভুর মন হইয়াছে, তথায় যাইতে তুমি সাহাধ্য কর। মহ।গ্রভুর 
এই বড় আজ্ঞা এবং এই বড় উপকার, তখন যবন মহাপ্রভুর চরণ বঙগান! 
করিয়! হুষ্টচিত্তে সকলে বন্দন| করত গমন করিল | ৭৮ ॥ 

অনন্তর মহাপাত্র যধনর।জের সছিত কোলাকোলি করিয়া আনেক 
সামগ্রী প্রদানপর্র্বক তাহার সহিত মৈত্রতা করিল ॥ ৭৯॥ 

|. দেই-যবন প্রাতঃকালে বহু নৌক। মাজ।ইয়! আপনর বিশ্বাসকে 
প্রেরণ করত মহাপ্রভুকে আনয়ন করাইল। মহাপাত্র মহাপ্রভুর সঙ্গে | 

সপ ১ ০ শী” পাপ পপ সী 



৬্$১ ম্ধা। ১৬ পরিচ্ছেদ্।] শ্ীচৈতন্যরিতা বত । 

কৈল প্রতুর চরণ বন্দনে ॥ এক. নবীন নৌক। তার মধ্যে ঘর। সগণে | 
চড়াইল প্রন্ুকে তাহার উপর ॥ মহাপাত্রে মৃহাপ্রভূ করিল বিদায়।, ্ 

কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রছি চায় ৮৮০ ॥ জলদম্য য়ে দেই 
যবন চপলিল। দশ নৌকা ভি বনু দৈন্য লঙ্গে লৈল ॥ মন্ত্েশ্বর দুষ্ট নদে 

গার করাইল । পিচ্ছলদ| পর্যন্ত সেই যবন আইল ॥ ৮১॥ তারে বিদায় | 

দিল প্রভু পেই গ্রাম হৈতে। লে কালে তাহার চেষ্টা ন! পারি বর্ণিতে ॥.| 
অলৌকিক লীল। করে ্ীকৃষ্ণচৈতন্য । যেই ইহ! শুনে তার জন্ম দেহ 

ধনা ॥ ৮২ ॥ দেই নৌকায় চড়ি প্রভু অআইল। পানিহাটী। নাষিকেরে |. 

পর।ইল নিজ কুপাশাটা ॥ ৮৩॥ প্রভু আইলা বলি লোকে হৈল কোল” | 

চলিয়া আমিলেন, গ্রেচ্ছ ; আপিয়। মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা] করিল। এক- 

খানি নূতন নৌকা] তাহার মধ্যে গৃহ ছিল, গণসহ মহাপ্রভু সেই নৌকায় 

আরোহণ করিয়। মহ।পাত্রকে বিদ।য় করিলেন। তিনি মহাগ্রড়ুর 

বিচ্ছেদে রোদন করিতে করিতে তীরে থাকিয়া দৃষ্টিপাত করিতে লাগি- 
লেন ॥ ৮০ ॥ 

জলদন্থ্য ভয়ে সেই যবনরাজ সঙ্গে দশ.নৌক!পূর্ণ করিয়! সৈন্য লইল, 
ম্ত্রেশ্বর নামক ছুষ্ট নদ পার করাইয়া সেই যবন পিচ্ছলদ। পর্য্যন্ত আগ- 
মন করিল ॥ ৮১॥ | 

মহাপ্রভু তাহাকে লেই গ্র।ম হইতে বিদায় দিলেন, পে লময়.তাহার, 
যে চেউ। তাহা বর্ণন কর। ছুঃসাধ্য। শ্রীুঞ্চচৈতনা অলৌকিক লীলা, 
করিতেছেন, যে ব্যক্তি ইহা! শ্রবণ করে, তাছার জগ্ম ও দেহ ধন্য. 
হয়।॥ ৮২॥ 

মহাপ্রভু সেই নৌকায় চড়িয়, পানিকাটী আসিয়া উপস্থিত. হইলেন, | 

তথায় নাবিককে আপনার কৃপ্রূপ  শ।টী,( শাড়ী) পরিধান: করাই- 

লেন. পু, ূ 
২০ শপীপা্প 



8৬ প্রীচৈতন্যচরিতাস্বত। [মধ্য। ১৬ পরিচ্ছেদ |] 
স্পেশাল 

হল। মনুম্যে ভরিল মস জল প জার স্থল ॥ রাঘবপত্ডিত আলি গ্রভূ জন 

গেল! । পথে বড় লোকভীড় কইউস্থ্টে আইল! ॥ ৮৪ ॥ এক দিন প্রভু 
তথ! করিয়া! নিবান। প্রাতে কুমারহটে আইলা ফাঁহা প্রীনিবাস। তাহা 

ছৈতে আগে গেল। শিশানন্দ ঘর। বান্দেব গৃহে পাছে আইল! ঈশ্বর ॥ 
ৰ ব।চস্পতিগৃহে 'পাছে প্রভূ যেমতে রছিলা। লোকভীড় ভয়ে যৈছে 

| কুপীম! আইলা ॥ মাধবদাসগৃছে তথা শচীর নন্দন । লক্ষ কেটি লেক 
তথ! পাইল দর্শন ॥ সাত-দিন রহি তথ। লোক নিস্তারিলা। শান্তিপুরে 

ৰ 

আচার্ধ্যের ঘরে এঁছে গেলা | দিন ছুই চ।রি প্রভূ তাহাই রছিলা। শচী- 
মাতা আনি তার দুঃখ খা ইলা ॥ ৮৫ ॥ তবে রাগকেলিগ্র।ম প্রভু যৈছে 

মহাপ্রভু আগমন করিয়াছেন শুনিয়া লোকের কোলাহল হইল, 
স্থল জল দকল মনুষে পরিপূর্ণ হইল, রাঘবপপ্ডিত আসিয়া প্রভুকে 
লইয়! গেলেন, কিন্তু পথে লোকের অতিশয় সমারোহ হেতু কষস্থ্টে 

অ।গমন করিলেন ॥ ৮৪ ॥ 
এক দিন মাত্র তথায় নিবাস করিয়! যেস্থানে শ্ীনিবাগ আছেন, 

| পেই কুমারহটে আগমন করিলেন। পরে তথ! হইতে শিবানশ্দের গৃহে 
গমন করিলেন। তৎপরে মহা প্রভু বাস্থদেবের গৃহে আিয় উপস্থিত 
হুইলেন। তাহার পর মহা প্রভূ বাস্থদেবের গুঁছে যেরূপে অবস্থিত রহি- 
লেন, লোকভীড় ভয়ে যেরূপে কুলিয়।গ্রামে আগমন করিলেন, লক্ষ 

কোটি লোক তথায় দর্শন প্রাপ্ত হইল, এন্স।নে সত-দিন থাকিয়া লোক 

নিস্ত!র করিলেন। তৎপরে মহা প্রভু শাস্তিপুরে আঁচার্যের গৃছে গমন 
করিয়! ছুই চারি দিন অবস্থিতি করিয়। তথায় শচীমাতাকে আনন্ন 

করিয়া তাহার দুঃখ খণ্ডন করিলেন ॥ ৮৫ ॥ 

অনন্তর রাঁমকেলিগ্রামে প্রভূ যে প্রকারে গমন করিলেন, নাট- 
৯ , 

চর না - ্ 

বি 
তে - শত 

॥ হন ্ পা নি 
5 



মধ্য। ১৬ পরিচ্ছেদ. ॥] ৮ ূ ৬৬৩. 

রি 
কৈল! দশ্ দিন ব।স্। বিস্ু।রি বর্ণিযাছেন বৃল্দাবনদাস ॥ অতএব ইহ! 

তর না কৈল বিস্তার | পুনরুত্তি হ্যু স্থ বাঢ়য়ে অপর ॥৮৬॥ তার 
মধ্যে মিলিল! যৈছে কূপ, সনাহ্ন। নৃসিংহানন্দ কৈল যৈছে পথ্র 

সাজন ॥ সৃত্রমধ্যে দেই লীলা আমিহ বর্ণিল। অতএব পুনঃ তাহ! ইহা 
না লিখিল ॥ ৮৭ ॥ পুনবপি. ভু যদি শান্তিপুর আইল| | রঘুন।থ দস 
তবে আসিয়া মিলিল| ॥ হিরণ্যদাস গোবদ্ধন ছুই সহোদর । সপ্তগ্রাম 

বারলক্ষ মুদ্র।র ঈশ্বর ॥ মহৈশর্যযযুক্ত চে)হে বদাম্য ব্রাঙ্মণ্য। সদচার | 

সৎকুল র্শিক অগ্রগণ্য ॥ নদীয়!ব।সী ব্রাঙ্গণের উপলীব্যপ্রায়।. অর্থ 

রি মে দান দিয় করেন সহায় ॥ ৮৮ ॥ নীপাম্বর চক্রবর্তী আরাধ্য %েঁহার। 
০ সপ্পপপপন্পী সী ৮ প্পিস্পী- পিপিপি সপীপ্পীপপপ্পা কপ জপাপসালালপিপসপীপী সাপ শি শিশ্ন 

শাল! হইতে ফেরূপে ফিরিয়। অ।গিলেন, শান্তিপুরে পুনর্ব।র যে ন্ণে 

দশ দিন বান করিলেন, এই সমুপায় বৃন্দ।বনদ।স বিস্তার করিয়া বর্ণন 

করিয়াছেন, অত এব এ স্থ।নে তাহা বিস্তার করিয়া বর্ণন করিলাম না, 

করিলে পুনরুক্তি হয় এবং গ্রন্থও অতিশয় বা়িয়। যায় ॥৮১॥ 

ইহ'র মপো যেরূপে রূপ সনাতন মিলিত হইলেন, নৃসিংহানলা 
যেরূপে পথের সজ্জা করিলেন, সুত্রমধ্যে আমি মেই লীলা ধর্ণন করি- 
যাছি, অতএব পুনর্ব।র ত।হ] এ স্থ।নে লিখিলাম ন1। ৮৭॥ 

পুনর্নবার প্রভূ যখন শ।ন্তিপুরে আগমন করিলেন, সেই সময়: রঘু- 
ন।থদ।থ আ।পিয়। মহা গ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। অপর হিরখাদ[স 
৪ গোবর্ধন এই ছুই সহে।দর, ইহারা মণ্তগ্রাম ও বারলক্ষ মুদ্রের ঈশ্বর 
হয়েন। এই দুই জন মহ! ধশবধধ্যুক্ত, বদান্য (দাতা) ব্রাঙ্মণভর্তা, সদা- 
চার, সংকুলোতব, ধার্মিকাএগণ্য হয়েন, ইইরা নদীয়াথপিব্রাঙাপদিগৈর 
উপজীব্য স্বরূপ। অর্থ ও ভূমি দান করিম! ব্রাহ্মণদিগের সাস্থাধ্য, 
করেন ॥ ৮৮ ॥ 

নীলাম্বর-চক্রবত্তী এই দুইজনের আরাধ্য, চক্রবর্তী ছইনের, সঙ্গে 

তর. শু 
[৮৪] 



এ ২ আত সিএ ২০০ ৪ একি 

(আইলা [ মধ্য। ১৬ $পারছাী 

ঠ 

জজ) করে হারে ভাত্-ব্যবহার ॥ পুনের পূর্ব করিয়া- 

ছেন মেবনে। অতএব প্রভুরে রছে ভাল রীতে জানে ॥ ৮৯॥ সেই 
গোবর্ধনের পুজ রঘুনাথদাগ। বল্যকাল হৈতে তেঁহ বিষয়ে উদাস। 

| সম্যাঁদ করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইল1। তবে আপি রঘুনাথ তাহারে 
মিলিলা ॥ ৯০ ॥ প্রভুর চরণে পল্ডে গ্রেখাবিউ ছৈয়া। ্রভূপাদ স্পর্শ । 
কৈল করুণ! করিয়া ॥ তার পিতা সদা করে আচার্য দেবন। অতএব 
আচার্য তারে হইলা প্রসন্ন ॥ আচার্য গ্রসাদদে পাইল প্রভুর উচ্ছিউ 
পাত। প্রভূর চরণ দেখে দিন পাচ সাত ॥ ৯১॥ প্রত তারে বিদায় 

দয়া গেলা নীলচল। তেঁহ ঘরে আপি হল! প্রেমেতে পাগল। 

| জাতৃ-ব্যবহার করি থাকেন, ইহারা পূর্বে মিভাপুরঙ্গরক্কে ভাঁলনপে 
| সেব। করিয়াছিলেন, অতএব এই ছুই জন মহাগ্রভূকে উত্তমরূপে অব- 
| গত আছেন ॥ ৮৯ র 

উক্ত গ্রোবর্ধনেয় গুজ্র রঘুনাথদ!স, ঝল্যকাল হইতে ইনি বিষ- 
বর প্রত্তি উদাসীন । সন্ন্যাস করিয়। গ্াভূু যখন শা্তিপুক্কে জাগমন 

| কয়েন, সেই অময়ে রখুনাথদাস আসিষা চিট ০৪ মিলিত 

| হয়েন ॥ ৯০-॥ 

: রঙুনাখদাঁস প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভুর চরণে পতিত হয়েন এবং করুণ 
করি! প্রভুর পাঁদপন্ম স্পর্শ করেন, ইহার পিতা সর্বদা, আচার্য মেধন 

| করেন, এজন্য আচার্য ইইার প্রতি প্রধম হয়েন, রঘুনাথ আচার্ষের 
অনুগ্্ে মহাগডুর উচ্ছিষ পত্র প্রাপ্ত হইলেন এবং প টা মাত. দিল 

| পন্থুর পাদপত্জ দর্শন করিলেম ॥ ৯১॥ ৃ 
1. শ্রভু তাহাকে বিদায় দিয়া নীলাচলে গমন করিলেন, রুনাৎগাসও 

গৃহে আপিয়া প্রেমে উন্মত হইলেন | তিনি নীলাচল যাইবার নিমিত্ত 



'ধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ । ] নানক | ৬৬৫ । 

বার বার বার পলাঃ রন ভ্েহ নীলাদ্রি য।ইতে। ম্০ তারে বান্ি রাখে জানি 

পথ হৈতে ॥ পঞ্চ পাইকে তঁ।রে রাখে রাত্রি পিনে। চারি পেখক 

এক বিপ্র রহে উর লনে ॥ এই দশ জনে তারে রাখে নিরপ্তর | নীলা- | 
ূ চণ যাইতে না পা ছুংখিত অন্তর 1 ৯২ ॥ এবে যদি মহা প্রড় শা্ডি- 

পুর আইলা। শুনি পিত| ঠাঞ্িং রঘুনাথ” মিবেদিল! ॥ আজ্ঞা দেহ 
৷ যাই দেখি প্রভুর চরণ । অন্যথা না রছে মোর শরীর জীবন ॥ ৯৩।॥ 
| শুনি তার পিতা বহু লে।ক দ্রব্য দিঞ। পাঠাইল তারে পত্র আপিছ 

বলিয়। ॥ সাত দিন শান্তিপুরে প্রভু সঙ্গে রহে। রাত্রি দিন ০ 
ৃ এই মনঃকথা কছে ॥ রক্ষকের হাতে আম মতে ছুটিব। কমতে 
পি ০২ -শশীশী স্পীড তি পিস্পিসপীপসসপসস্পারজপপপপকপ্া ১ পিপিপি পপ ০ াপপপিপপীলি শন পাশ পিপি - ০ পা সসপ্পিপজশপ পাপ | 22222-52 

র বারম্ব।র পণায়ন করেন, কিন্তু উহার পিত। তাহাকে পথ হইতে 

৷ আনিয! বন্ধন“করিয়া৷ রাখেন। পাঁচ জন পাইক (পেয়।দ1) তাহাকে 
৷ রাত্রি দিন রক্ষ! করে এবং চারিজন মেবক আর একজন ব্রাঙ্গদ সর্ধদ। 

| তাহার সঙ্গে থাকেন। এই দশ জন তাহাকে নিয়স্তর যত্ব করিয়া 

( রাখাতে নীলাচলে যাইতে না পারিয়া দুঃখিত অস্তঃকরণণে অব্থিতি 
ৃ করেন ॥ ৯২। | | 

|. এখন বদি মহা প্রভূ শাস্তিপুরে আপিষ়াছেন, রখুনাথ শুনিতে পাইয়া 

ূ পিতার নিকট নিবেদন করিয়। কহিলেন, পিতা! আমাকে আরা! দিউন 
। অ।মি গিয়! মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করি, ইহ! ব্যতিরেকে আমার শরীরে 
জীবন থাকিবে না ॥ ৯৩ ॥ | 

রঘুনাথের পিত। এই কথ। শুনিয়া বছ লোক ও ধতয় দ্রব্য দি 
শীত্র অ।নিও, এই কথা বলিয়! তীহাকে বিদাক্ঈ ছিলেন। রখুনাধ সা 

| দিন শাস্তিপুরে মহা প্রভুর সঙ্গে অবশ্ছিতি 'করিঙেন। তিনি ধা রত 
। মনে সনে এই কথা কছেন খে, আমি রবের হত হইতে কিরূপ 

ঘি. 
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অনি ূ [ মধ্য। ৯ পরিচ্ছেদ । 

দুর সঙ্গে নীলাচল: [যব1-১৪- ॥ মর্দঙ্ঞ গৌরাঙ্গ প্র জানি তার 
মন। শিক্ষারূপ কহে তারে আহ্বান বচন। স্থির হএঞ। ঘরে যাহ ন| 
হইও বাতুল |. ক্রমে ক্রমে পায় লোক জবসিন্ধুকূ ॥- মর্কট বৈরাগ্ ন। 
ক্র লোক (দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুপ্গী অনাসক্ত হৈঞ।। 
আস্তরনিষ্ঠ। কর বাহে লোকব্যবহার। 'চিণ|তে কৃষ্ণ তোমা কণি-: 
বেন (উদ্ধার, ॥ ৯৫ | বৃন্দাবন দেখি যবে আসিব নীলাচলে। তবে তুমি 
আসা পাশ আিহ কেন ছলে ॥ মে কালে সে ছল কৃষঃ স্ক,রাবে। 

তোমারে । কৃষ্ণকৃগ।, যারে রে কে রাখিতে পারে ॥ ৯৬ এত! 
ক্হি মাত, বিদায়: “তারে দিল। ঘরে আ।গি স্েহ প্রভুর শিক্ষ। র 

৭% 
পার 

শি নি লি 

শ 

সুজ কহ এবং কিরূপেই ব। গরভুর নঙ্গে নীপচলে গমন করিব ॥ ৯৪ ॥ | 
গৌরাঙ্গ ভু র্ববজ্ঞ, তাহার মন জ।নিতে পারিয়া ত।হ।কে শিক্ষা- 

দূ আইশ্বাদ বচনে কহিতে লাগিলেন, রঘুনাথ ! তুমি স্থির হইয়া খুহে 
গমন কর, বাউল হইও না, লোকে ক্রমে জ্রুমে ভবস।গরের[কৃল ঞপ্ত 
হয়। লেক দেখ|ইয়া মর্কট বৈরাগ্য কগি৪ না, অনাসক্ত হস্টয়া যথা-. 
| ধোখায বিষয় ভোগ কর গ|। অন্তর নিষ্ঠা রাখ, পিজ্তঞ বাছা লোকন্য- 

. হার.কর, অচির!ৎ কৃষ্ণ তোঁম|কে উদ্ধ।র করিবেন ॥ ৯৫ ॥ ূ 
দ্বন্দাবন দেখিয়া যখন আমি নীল।চলে আগমন করিব, তখন তুমি 

।1€কান-ছুল করিয়। আমার নিকট আগমন করিও, সেই সময়ে কু ূ 
রি “তোমাকে সেই ছল. তি কর]ইয়। দিবেন, যাহার গতি, ভীরফের 

কৃগা হুয়, ভাহাকে রুখতে কে সমর্থ হইবে? ॥৯৬॥ .. 
ৰ এই যি অহাপ্রড় 7ঘুনাথকে, বিদায় দিলে তিথি, ছে আসসিয়। | 
রি প্র শিক্ষা অচরণ করিতে আরস্ত করিলেন, রাখ খা 

এপি ৮4৮ ক৯ পাপা প স্পা থা ৩ প্৯৩ ৩ সপ সপ ২74 ১১০৮- 

৷ 

২ স্পা ৯7 শী টি শি তত পিক 5 পতিত তাপ স্পস্পীপীপ শী 

রর 



তি ১৬ পাঁরচ্ছেদ 1] | জরি ৬৬৭; 

1৮ ীাহটাছিটিশিটাটশা্রিটিটিিশতটিিটটিটিটিটিট
িটি 

বিটি হ 

অ।চরিল ॥ বাছা বৈরাগ্য সাউলতা ঘকল ছাড়িয। । যথাযু্ কাধ করে; 

রঃ অনামক্ত হঞ। ॥ দেখি ভার গিত। মাতা বড় তুন্ট হৈল। সাঁর অ।বরণে 

' কিছু শিথিল হুইল ॥ ৯৭ ॥. ইই। প্রভু এক' করি লব তক্তগণ | অত্বৈত | 

। নিত্যানন্ন।দি অ।রযহজন॥ সবা আলিঙ্গন ক্র কহেন গেমাঞ্রি। | 

গবে আজ্ঞ/দেহ আ।মি নীলাচল যাই । পবা সহিত হৈল আমার ইহাই 
 গিলন। এ বর্ষ নীলাদ্রি কেছ না করিহ গমন ॥ শামি তাহা হৈতে আবশ্য 

বৃন্দাবন যাব । সবে শঁজ্ঞ। দেহ তবে নির্দিদ্ছে আসি ৫ ৯৮॥ আতর 

। চরণ ধরি বু বিনয় কৈল। বৃন্দ!বন যাইল!রে তার আন নিল ॥ তবে 

নবদ্বীপে তারে দিল পাঠাইয়।। শ্রীল।দি চলিল। সঙ্গে ভক্তগণ 

লঞ্া। ॥ লেই মশ লোক পথে করয়ে সেবন। স্থ.খ নীলাচল আ।ইল৷ 

ম 

 ?বরাগ/ ও বাউলতা দকল পরিত্যাগ করিয়া অন।সন্ত হইয়া যথাযে!গ্য 

| কার্ধা করিতে ল।গিলেন, তখন তাহার পিতা-মাতা এরূপ ব্যনহ।র 

ূ দেখিয়। অতিশয় গন্তন্ট হওত উহার আ।ব্াণ অর্থাৎ রক্ষণণবেক্ষণ-বিষয়ে - 

কিঞিং শিথিল হইলেন ॥ ৯৭ ॥ ৃ 

মহাপ্রভু এ স্থ!নে সকল ভক্তগণকে একত্র রাঃ তথ।। আন্বৈত ও. 

৷ নিত্যানন্দপ্রভৃতি আর-ঘত ভক্তজন তাহাদিগকে অ|লিঙ্গন রুরিম কছি-, 

লেন, আপনারা সকলে আজ্ঞ। দিউন) তালি নীল(চলে গমন করি । মর. 

লের সহিত আমর এই স্থানেই মিপন হইল, আপনারা কেছ, এ বলনা; রি 

নীলাচলে গমন করিবেন না, আমি তথ! হইতে নিশ্চয় বৃদ্দাবনে গমন 
করিব, সকলে যদি আজ্ঞ। দেন, তাহ। হইলে নির্বিত্ে আগতে | 

ৰ গরিব ॥ ৯৮ ॥  .. ৪ 

।অনস্তর মাতার ছরণ ধারণপর্বক বহু বনু মিনতি করলা রন্দাবন 

যাইতে উহার আজ্ঞ। গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে নবন্বীপ্পে: 

টি... '_ৎ" স্ট 



্ীচৈতনাচরিতাহৃতত। [ধ্য। ১৬ পরলে 
পপ ৮ কপ পপ পপ আপ পাপন ৩ পাপ ৬ পা পা 

॥ শচীর নন্দন ॥ ৯৯ ॥ প্রভু অি জগন্নাথ দরশন কৈল। থ্রু অ।ইলা 
চট গ্রামে কোলাহল ছৈল ॥ আননিত ভন্তগণ আলিয়া মিলিলা | প্রেমে 

আলিঙ্গন প্রভূ মবারে করিলা ॥১০০॥ কাশীমিশ্রা রামানন্দ প্রা সার্ব- 
ভৌম। বাণীনাথ শিখি আদি যত ভক্তগণ। গদাধর পণ্ডিত আসি প্রভুরে 

ৃ খিলিলা | পবার অঙেতে প্রভূ কহিতে লাগিলা ॥ রন্দাবন যাব অমি 
গোঁড়দেশ দিঞা। নিজ মাত! অ।র গঙ্গার চরণ দেখিয়া ॥ এত মন করি 
গড়ে করিল গমন। সহ্ত্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভক্তগণ ॥ লক্ষ লক্ষ, 

| লোক আইপে কৌতুক দেখি খতে। লোকের গঙ্ঘ্ে পথ না পারি 

পাশ পাশ পি শান তি তত শিক ,১০ ০০০ 
এত তত শত শী তল শপ পপ ৮ ০ সানা পা. 

গাঠাইয়! দিয়া ভন্তগণ সঙ্গে নীল।চলে গমন করিলেন, পথ মধ্যে পেই 
| সকল ভক্ত বিবিপ প্রকারে সেল! করায় শচীনদ্দন হৃখে নীল।চলে-আপিযা 
উপস্থিত হইলেন ॥ ৯৯ ॥ 

মহাপ্রভু নীলাচলে অ।গমন করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিলেন, মহা প্রভু 

গ্রামে আগমন করিয়।ছেন বপিয়া লোক সকল কোলাহল করিতে লাগিল 
ভক্তগণ আনন্দিত চিত্তে সহ প্রভূর মহিত আলিয়া মিলিত হইলে মহা- 

ৃ সু প্রেমগহকারে লকলকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১০০ ॥ 
ক লময়ে কাশীমিশ, রমানন্দ, প্রদ্ুন্ন, সার্বভৌম, বাশীনাঁথ ও 

[ শিখিমাহাতী প্রন্তি যত ভক্তগণ, আর গদাধরপণ্ডিত আগমন করিয়া 
শ্রভূর লহিত মিলিত হইলে মকলের অগ্রে মহা প্রভু কছিতে লাগিলেন ॥ 

ভক্তগণ | আমি গোঁড়দেশ দিয়া নি মাত! শচীদেবী, আর গঙ্গ।- 
দেবীর চরণ দর্শন করত বদ্দাবন গমন করিব, এই মনে করিয়া গোঁড়ে 

[গমন করিয়াছিলাম, তাহাতে নিজ লহ ভক্তগণ আমার লঙ্গে উপস্থিত 
ৃ হইল, কৌডুক দেখিবার নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ লোক আদিতে লাগিল, 



1 মধ্য ১৬ পারঙ্ছেদ। | শ্রীচৈতনযচারিতাযবত। ২. ৬৬৯] 

| চলিতে ॥ সাহা: রহি ত্বাহা ঘর এণীর হয় চর্ণ। ধছ। নেত্র পড়ে ীহাঁ | 
| দেখি লোকপুর্ণ ॥ কষ্টর্উ করি গেলাম রামকেলী গ্রাম । জাম।র ঠাঞ্চি 
আইল! রূপ সনাতন নাম ॥ ১০১॥ ছুই ভ।ই ভক্তরা্জ রুষ্তকুপাপাত্র | 
ব্যবহাঁরে মহামন্ত্রী হয়ে গাঁগপাত্র ॥ নিদ্যা ভক্তি বুদ্ধি বলে পরম প্রবীণ 
তবু আপনাকে মানে তৃ। ছৈতে হীন ॥ তার ছৈন্য দেখি শুনি পাষাণ 

 মিলায়। আমি তুষ্ট হএ। তবে কছিল দৌহায়॥ উত্তম হঞ। হীন করি | 
ম'ন আপনারে | অচিরে করিবে কৃষঃ %েঁহার উদ্ধারে ॥১০২॥ এত কছি ৃ 

আমি তারে বিদায় যবে দিল। গমনক।লে মনাতৃন গুছেলী পড়িল ॥ যাঁর ৰ 

চে সস সস পপ সা ০০০০ 
ররর জের সত কা পিপিপি শা 

লোকের গঙ্ঘট পথে চলা ছুঃসাধা হইল, যেস্থানে থাকি, তথাকার গৃহ 

ও প্রাচীর প্রভৃতি সমুদাধ চূর্ণ হইতে লাগিল, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি 
সেই দিকে লোকপুর্ণ দেখিতে পাই । কষ্টেস্/স্ট রামকেলি গ্রাম গর্য্যস্ত 
গিয়।ছিলাম, তথায় আমার নিকট রূপ পনাতন নামক-ছুই ব্য 
আিয়। উপস্থিত হয়েন ॥ ১০১ ॥ 

উাহার। ছুই ভাই ভক্তশ্রেষ্ঠ ও ্রীকুষের কূপ পাত্র, ব্যবহারে মছা- 
মন্ত্রী এং তাহ।রা র।জপাত্র হয়েন। অপর যদ্িচ তাহারা বিদ্যা, ভষ্তিং 
ও বুদ্ধিনলে পরম প্রবীণ ছিলেন তথাপি আপনাকে তৃণ অপেক্ষা হীন ] 
করি! মানিয় থাকেন, তাহাদের দৈনা দেখিয়। ও গুনিয়| পাষাণ ্ রবী- 
ভূত হয়, তখন আমি তুষ্ট হুইয়া ছুই জনকে কহিল।ম, তে।মর1 যখন 
উদ্তম হইয়া আপনাকে হীন করিয়। মানিতেছ, তখন অবিলম্বে চা 
তোমাদের ছুই জনকে উদ্ধার করিবেন ॥ ১৭২। 
এই বলিয়। আমি যখন তাহাদিগকে বিদায় দিলাম, তখন: গমন. 

কালে সনাতন একটা প্রহেলিকা িরনানর কথা পাঠ করিল, ! 
811 
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শুক 

মু ৬৭, শীচৈত্্যচরিতা্্ত। [মধ্য । ৯৩ গরিচ্ছেদ। 

স্গে ছয় য় এই লোক লক্ষুকেটি | রান যাবার এই নহে পরিনাি। ॥ 

১*৩। তবে আমি শুনপ মাত্র না কৈল অবধান। গ্রাতে চলি আই- 

লম ক!নাইর নাটশ।ল! গ্রথম ॥ রাত্রিকালে আমি মনে বিচার কারল। 
লন।তন অসারে কি প্রহ্লী কহিল ॥ ভাল ত কছিল মোর এত লোক 

| মঙ্গে। লেক দেখি কছিবে মোরে এই এক ঢঙ্গে ॥ ১*৪॥ ছুল্লত দুর্গম 
গেই নির্জন বৃ্ণাবন। একলা যাইপ কিব। গঙ্গে এক জন ॥ ম1ধবেন্দ্রপুরী 
তাহ গেলা একেশরে। বাদিয়।র বজি পতি চলিয়াছি তথারে ॥ বৃন্দা- 

বন যাব কাছা একলা গল।ইঞ।। সৈনা সঙ্গে চলিয়।ছি ঢাক বাজ।- 

ইয়া ॥ ১০৫ ॥ 
স্পা শপ 

যাছার মঙ্গে এই লক্ষকে!টি লোক থাকে, বৃন্দাবন য।ইঝার ইহ! পরি- 
গাটী (শেোছ। ) নে ॥ ১০৩ ॥ 

_ শখন আমি শুনিলাম গাত্র অবধান করিলাম না, প্রাতঃকালে ক[না- 

ইর নাটশা লা! গ্রা'মে চলিয়। আমিল!ম। রাত্রিকালে আমি মনেমধ্যে 
বিচার করিল।ম, সন।তন আমাকে কি প্রহ্থলী কহিয়।ছে, মনাততন 
আমাকে ভাল বলিঘাছে, মাহার সঙ্গে এত লোক থাকে, তাঁহাকে 

দেখিয়া.লোক নকল বাহিরে এ একট। ঢঙ্গ অর্থাৎ ইহা কেবলমাত্র 
একট! বেশ ধরণ, এই কথ। বিয়া থাকে ॥ ১০৪ ॥ 
বৃন্দাবন নির্জন, দুল্লভ ও দুর্গম হয়, তথায় একাকী য।ইবে অথবা 

নঙ্গে একজনমাত্র থাকিবে, মাধবেন্দ্রপুরী এ বৃদ্দাবনে এক।কী গমন 

করিয়।ছিলেন। আমি বাদিয়।র অর্থাং সর্পাদি জীবিলোকের বাজি 
(ভেক্কি) পাতিয়! তথায় গমন করিতেছি । কোথায় বৃন্দ।বনে এক!কী 

পলায়ন করিয়া গমণ করিধ, ন! সৈন্য লঙ্গে ঢক| বাদ্য করিয়া চলি- 
তেছি ॥ ১০৫ | | 

& 
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মহট। ১৬ পররিলেদ। ]. শ্রী চহন্যারতান্ত। 

দিকৃদিকু আপনাকে বলি হইলাম জঙ্থির। নিবর্ড হইঞা পুনঃ আই. 
লাম গগবতীর,॥ ভক্তগণে রাখি আইলাম নিজ নিজ স্থানে । আম! সঙ্গে]. 

আইল| সবে. পচ ছয় জনে ॥ নির্পিত্থে এবে কৈছে যাই বৃন্দাবন স্যে, ও 
মিলি যুক্তি দেহ হইঞ। প্রস্ম ॥ গদাধয়ে ছড়ি গেলাম ইঞ্ছে! দুঃখ রঃ 

পাইল। মেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল ॥ ১*৬॥. তবে গদাধর 
প্রভুর পায়েতে ধারঞা । বিনয় করিএঞ। কহে প্রেমাবিষ হ্যা । তুমি 

ধাহ! রহ সেই হয় বৃন্দ[বন। তাহ! গঙ্গ| যমুনা উহা! সর্ব তীর্থগণ ॥ এ 

প্রভু-বৃন্দাবন যাহ লোক শিক্ষাইতে ৷ মেই ত করিবে ঘেই লয় তোমার, 
চিতে ॥ এই আগে আইল প্রভু বর্ষ। চারিমাস। এই চারিমাল কর নীলা: 

চলে বাস ॥ পাছে সেই অ।চরিব। যেই তোমার মন। আপন ইচ্ছায় চল 

পাপ ীপ্পাশ্টীীীটি 

চে 

৯ ৩১৯ ০ পাশা তিশা তিস্পি পিসী ্ীপিপাশি াসপিশীস্পী-টীীি ৮ শীত কির ১ ১ 

ূ আমকে ধিক এই বলিয়া আস্থির হইল(গ, ত্বন্দখন গমন হইতে, | 

ধীরে আগমন করিল!ম। ভক্তগণকে নিজ 

| নি স্থানে রাখিয়া আ।ইল।ম, আমর সঙ্গে কেবলমাত্র পাচ জয় জন 
ত।গমন করিয়াছেন । এখন নির্ধবিদ্বে কিরূপে বৃন্দাবন গমন করিব, 

সকলে গ্রসন্ন হইয়া! আ।মাকে যুক্তি গ্রদান করান) গদাধরকে ছাড়িয়া 

যাওয়াতে ইনি বড় দুঃখ পাইয়।ছিলেন, একারণ আমি বৃন্দাবন ঘইতে 

র পা্ধল।ম ম।॥ ১০৬ ॥ 

1. তখন গদাধর গ্রভুর পাদপন্ম ধারণ করিয়া মিনারে: পরেনি 

| হইয়।, কছিলেন, অ।পনি যে স্থানে থ|কেন সেই স্থানেই বৃন্নাধ্ল,, মেই | 
স্থানেই গঙ্গ] যমুনা! ও সেই স্থানেই সমুদায় তীর্থগণ। তথ|পি যে বৃন্দ 

বন যাইতেছেন, ইহা লে।ক শিক্ষ।মত্র 1.হে প্রভে! 1. অপন!র, চির | 

যাহব ছয়নতহাই করিবেন, এক্ষণে চ।রিয় সি বর্ম(কাল, উপর ছল, 1 

এই চারিমাঁন নীলাচুলে বল করুন, আপনার মনে: যা লয় পাদ ? 



ক্ষ) নত চারি, 

ভা) ৭ রী ৬৭২. শ্রীচৈতন্তচগিতাত। [মধ্য। ১৬ পরিচ্ছেদ। 

রহ কে করে বারণ ॥ ১০৭॥ শুনি সমাস 
এই ইচ্ছ। পণ্ডিত কৈল"নিবেদনে ॥দবরইচ্ছায় গ্রতু চারিম।ম রছিলা। 
শুনিয়! প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা ॥ ১৮ ॥ সেই দিবসে গদাধার ?কল 
নিমন্ত্রণ । উহা ভিক্ষ। কৈল। প্রভুলঞ। ভক্গগণ ॥ ভিক্ষাতে পর্ডিতের 
স্নেহ প্রভুর আস্বাদন । মনুষ্যের শক্ষ্যে ছুই না হয় বর্ণন ॥ এই মত 
গৌরলীল 1 অনন্ত অপার। সংক্ষেপে কহিয়ে কহা না যায় বিস্তায়। 
সহত্রবদনে কহে আপনে অনন্ত। তবু এক লীলার তেহ নাহি গায় 
অন্ত ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার অ|শ। টৈতন্যচরিত। মুত কহে কষ- 
দল ॥ ১০৯ ॥ 

তাহাই করিবেন, আপন ইচ্ছায় গমন করুন ব থাকুন, কে আপনাকে টিলা 
নিবারণ করিবে ॥ ১০৭ ॥ | 

ভক্তগণ এই কথ! শুনিয়া! গতূর চরণে কছিলেন, পণ্ডিত যাহা | 
| 

মি 

সখিনা 

নিবেদন করিলেন, অ।মাদিগের সকলের এই ইচ্ছাই হয়। তখন মহা- 
প্রভু ভক্তগণের ইচ্ছ!নুসারে নীলাচলে চারিমান অবস্থিতি করিলেন, 
ইহ! শুনিয়া প্রতাপরুদ্রের মন আনন্দিত হইল ॥ ১১৮ ॥ 

এ দিবল গদাধর নিমন্ত্রণ করায় প্রভূ ভক্তগণ নঙ্গে তথায় ভিঙ্ষ। 
করিলেন। ভিক্ষাতে পণ্ডিতের ম্নেহ, অ।র প্রভূ আ[ন্ব|দন শনুষ্ের 
শক্তিতে এই ছুই বর্ণন কর! হয় না ॥ ১০৯ ॥ 

এই মত গৌরাঙ্গলীল। অনন্ত ও অপ।র, ইহা বিস্তার করিয়া বর্গন ৃ 
করা যায় না, সংক্ষেপে কহিতেছি। স্বয়ং অনন্ত যদি সহজ্ববদনে কীর্তন 
করেন, তথ!পি তিনি একটা লীলারও অন্ত প্র।ণ্ত হয়েন না.॥ ১১০ ॥ 
 শ্ীরূপ রঘুনাথের পাদপঞ্জে আশ! করিয়া কৃষণদাস চেতন্যচরিতা? 

স্ ঠবহিতেছে ॥ ১১১॥ 



মধ্য। ১৬ পরিচ্ছেদ । ] শ্রীচৈতগ্বচ রিতা গৃত্ত | ৬৩ 

॥%॥ ইতি শ্রীচৈতন/চরিতামূতে মধ্যধণ্ডে পুনগৌড়গমন।গমন- 
বিল।মে। নাম যোড়শঃ পরিচ্ছেদ ॥%॥১৬॥ক% 

॥%॥ ইতি মধাখণ্ডটীকায়াং যোড়শঃ পরিচ্ছেদ: ॥*॥ 

টিলা 

| % ॥ ইতি প্রীচৈতন্যচরিতামুতে মধ্যখণ্ডে প্রীরামন।রায়পবিদ্যা- 
বত টচৈতন্যচরিতাম্ৃতটিপ্পনীতে পুনর্ববার গোৌড়ে গমনাগমনবিলাস 
! নাম ষোড়শ পরিচ্ছেদ 1%॥১৬।%॥ 
ূ 

৭৮ এপ পেশী 

ূ 
| 
| 

ৃ 
ৃ 

ৃ 
ৃ 
ৃ 

ূ 

ূ 
ূ 
ূ 

হত. 
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তে মগ্যলীলা। ৭ বি িকিি ৯ ৃ 

ূ টি 
| সথদশঃ পরিচ্ছেদ; | 

| গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরে। ব্যাত্রেনণ-খগ!ন্ বনে। 
1. প্রেমোশাতান্ লোন ত।ন্ বিলধে কুষ্চজল্লিনঃ ॥১॥ 

ূ . জয় জয় গৌরচন্জ্র জয় নিত্য।নন্দ। জয়াদ্বৈতচক্্র জয় গৌরভত্- ৃ 
ৰ বন্দ ॥ ২ ॥ শরৎকাল আইল এভু চলিতে কৈল নতি। রামানন্ন্বরূণ, 
1 মঙ্গে নিভৃতে যুকতি ॥ মোর সহায় কর যদি তুমি ছুই জন। তবে আমি! 

| যাই দেখি শ্রীবন্দাবন ॥ ৩ রাত্তে উঠি ব বনপথে 1 পলাই়। যাব। | 
পপ 477 শশী পেশ শতশত শিস্দি ৭৩ শীত 

গচ্ছ তি ] গৌরো বুনদাবনং গচ্ছন গন্ধ বহির্গ ঠঃ মন বন বনপথে ব্যাত্বং ইন হস্টিং ! 

। এখং মুগং খগং গঙ্গিণং | এতান্ সন্দান্ প্রমত।ন্ প্রেমাবিঃ্ান্ বিদধে কারি এবান্। তান! 

| কিন্তৃতান্ সহোন ত্যান্ প্রসুগা সার্দামুন্নত্যং উন্দগুনর্তনং কতবস্তঃ | পুনঃ কণন্ঠান্ কৃষ্ঃজগ্ি-: 

। গং কৃষঃ কফেরা্যাবিগ; ।১ ॥ 1 
| 

্ ১৯০০০ স্পা ০৭ ৭ পি পপ ৩1 

গৌরাঙ্গদেব ব্াবন গমন করিতে করিতে ব্যান, হস্তী, মুগ ও. 

' পক্ষিগণকে বনে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করাইয়। তাহদিগের সহিত হা! 

(করত তাহাদিগকে গ্রেমোনম্মন্ত করিলেন ॥ ১ ॥ : 

ূ গোৌরচন্দ্রের জয় হউক) জয় হউক) নি. ঠ্যানন্দের জয় হউক) আদ্বৈত-. 

চন্ত্ত ও গৌরতক্তবৃন্দ জম়যুক্ত হউন ॥ ২॥ 
_ শরংকাল উপস্থিত হইলে সহাগ্রভু যাইতে ইচ্ছা করিয়া স্বরূপ ও. 

(রামনষ্ধ সঙ্গে নির্জনে যুক্তি করিয়া কহিলেন, তোমরা ছুইজন যদি! 

ূ শাম।র সহায়ত! কর, তাহ! হইলে আমি বৃন্দাবন দর্শন করিতে গমন | 

। গরি॥ ও | | র 

ঝ্নাত্রিতে উঠিগ্া বনের পথে গলাইয়। যাইব, একলা চলিব কহ! 

পাস 



মধ্য । ৯৭ পরিচ্ছেদ |] জ্ীচৈতম্যচরিগা মৃত । ৬৫ 

| 
সো পপ পপ লা পা অই পপ পপ জপ 

একল! চলিব সঙ্গে কাছে! ন। লইণ ॥ কেহ যদি লঙ্গে পেতে উঠি গাছে 
ধায়। সবারে রাখিবে যেন কেহ নাহিবায়॥ প্রসন্ন হঞ! আজ্ঞা দিবৈ 

ন। মানিলে ছুঃখ | তোম। সবর স্থখে পথে হবে মোর হখ ॥ ৪ ॥ সই 

জন কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র। যেই ইচ্ছ। সেই করিবে মহ পরগুপ্রা॥ |. 
কিন্ত আমা (হার শুন এক নিবেদনে। তোঁম।র স্থখে আমার সখ | 

কছিলে আপনে ॥ আম। হার মনে তল বড়স্থখ হয়। এক নিবেঈন 

যন্দ ধর দঘাময় ॥৫॥ উত্তম ব্রাঙ্গ। এক গঙ্গে অবশ্য চাছি। ভিক্ষ। 
করি ভিক্ষ। দিপে যাবে পাত্র বহি ॥ বদপথে যাইতে নাহি ভোজ্য 

ব্রাহ্মণ । আজ্ঞ। কর সঙ্গে চলে বিগ্র এক জন ॥৬॥ প্রভু কহে নিজ 

সপে শিস 

চে --শীত শপে পপ পাপা আপ পাপা পাপী পা শি সপিপা্শ 

ক 

কেও সঙ্গে লইব না, কেহ যদি সঙ্গ লইতে উঠিয। পশ্চাৎ ধাবমান হুয়, 
তোমর। সকলকে রাখিব, কেহ যেন গমন ন। করে, প্রসম্ম হইয়। আজ! 

দ1ও, মনে দুখে মানিও না, তে'মাদের হখে আমার পথ মধ্যে সখ 

হইবে ॥ ৪ ॥ 
দুই জন কছিলেন, আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, যাহ। ইচ্ছ। হুয়, তাহ।ই 

করিপেন, আপনি কাছ।রও পরতন্ত্র ( অধীন) নচছেন, কিন্ত অ।মাদের 

। ছুইগনের এই .নিবেদন শ্রবণ করুন, আপনি আজ্। করিলেন, “তে মার 
 স্থখে আমার স্খ হয়” তবে হে দঘাময়! যদি আমাদের এক নিবেদন 

৷ গ্রহণ করুন, তবে আমদের ছুই জনের বড় সখ লভ হয় ॥৫॥ 

এক জন উত্তম ত্রাঙ্গণ মঙ্গে থাক] আবশ্যক, তিনি ভিক্ষণ করিয়া! 

ভিক্ষ। দিবেন প্রবং পাত্র বন করিয়া গমন করিবেন। বনপথে গমন 

৷ করিতে ভোজ ব্রাঙ্মণ অর্থাৎ যাহাদের অঙ্গ ভে।জন করিতে পার! 
যায়, এমন. বর্মণ প্রাপ্ত হইবে না, আজ! করুন, সঙ্গে এক জান ব্রাহ্মণ 
গমন করন ॥ ৬ ৬, . 4 

টি 

র 



১ শ্রীচৈত্ঘন্যচরিতায়ভ | [.সধ্য। ১৭ পরিচ্ছে। 
পপ শিশিতি পক টা তি শাসপীলশা পেপসি পেপে আজ লা 

নঙ্গী কাহো নালইন। এক জন লৈলে আনের মনোছুঃখ হইব ॥ ৃ্তন 
মঙগী হইবেক ম্িগ্ধীযার মন। এছেযদি পাই তবেলই একজন ॥৭। 
স্বব্ূপ কহে;এই বলভ্র ভট্টাচার্য্য । তোমাতে স্নিগ্ধ বড় গঞ্ডিত সধু 
আর্ধ্য ॥ গরথমেই তে।ম। মঙ্গে আইল! গৌঁড় হৈতে। ইহার ইচ্ছ! আছে 
সর্বতীর্ঘ করিতে ॥ ইহ।র গঙ্গেতে আছে নিগ্র এক ভৃত্য । ইহে। পথে 
করিবেন সেবা ভিক্ষারুত্য ॥ ইই| সঙ্গে লহ যদি হয় সবার স্তখ। বনপথে 

| যাইতে তোমার নহে কোন ছুখ ॥ এই বিপ্র বছি লবে বন্্রাম্বভাজন। 
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষ দিবে করি ভিক্ষাটন ॥ ৮॥ তাছার বচন এড অঙ্গীকার 
কৈল। বলভ্র ভট্টাচার্য্য মঙ্গে কৰি পৈল ॥ পূর্ব্ব রাত্রে জগন্সথ দেখি 
আজ্ঞ। লঞ| ! শেষ রাত্রে উঠি প্রভু চলিল। নুকাইয়। ॥৯॥ প্রাতঃকালে 
সপ পপ ২ চস সত 

মহা গ্রভু ব কছিলেন, , নিজ লী কা কেও লইব না) লইলে অন্যের 

মনে দুঃখ হইবে |১নুত্তন লঙ্গী হইবে যাছ।র মন স্িপ্ধ এমন যদি প্রাপ্ত 
হই, তবে তাছ|কেই সগে লইন ॥ ৭॥ 

স্বপ্নূপ কহিলেন, এই বলভ্রে ভট্ট।চার্ধ্য অ।পনক।র প্রতি অতিশয় 
( স্বেহব।ন্, ইনি বড় পঞ্িত, সাধু ও আর্ধ্য অর্থাৎ শ্রেঠঠ। আপনি যখন 

প্রথম গৌড় হইতে আগমন করেন, তখন ইনি গাপনক।র সঙ্গে আমিয়া- 

ছেন, ইহার সমস্ত তীর্থ করিতে ইচ্ছ। গাছে, ইহার সঙ্গে একজন ব্রাক্ষণ 
সহ আছেন, ইনিও পথ মধধ্য সেবা ও ভিক্ষার কাধ্য করিবেন। 

ইহ।তে, সদ সঙ্গে লয়েন, তবে অ।মাদিগের বড় স্থখ হয়, বনপথে যাইতে 
ক্া!পনকার কোন দুঃখ হইবে ন।| এই ব্রাহ্মণ বস্ত্র ও অন্ুুভাজন ( গঁল- 
পাত্র)বহুন করিয়। যাঁইলে, আর ভট্রাচার্য্য ভিক্ষ।টন অর্থাৎ ভিক্ষা! 
করি আনিয়া আপনাকে ভিক্ষ! দিবেন ॥৮॥ 

মহাপ্রভু স্বর্ধূুপের বাক্য অঙ্গীকার করিয়। বলভদ্র ভট্রাচার্/কে 
| লগ্গে কয়! লইলেন, প্রভু পূর্বব রাত্রে জগণ্নথদেবের আজ্ঞ। গ্রহণ | 
/ করি শেধ রাত্রে গাত্রোথান করত'লুক ইয়া গমন করিলেন ॥৯॥ 
পি £ : 7) 
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মধ্য ১৭ পরিচ্ছেদ ] টিসি | ৬ 

রি ভক্তগণ প্রত ন! দেখিয়। | আম্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইঞ| ॥ গ্রূপ- 

টি গে!সাঞ্ি সবার কৈল নিবারণ । নিরৃন্ত হঞ1 রছে সবে জানি প্রভুর সন 
| ॥ ১০ ॥ প্রপিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভূ উপপথে চলিলা। কটক ভাহিনে করি 

| বনে প্রবেশিল। & নির্জনবনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা। | হৃম্তী ব্যাত্ব পথ 

ৃ 
| 

ছাড়ি প্রভুরে দেখিয়া ॥ পালে পপে ব্যাস্ত হস্তী গণ্ড শুকরগণ। তার 
মধ্যে আবেশে গরু করেন গমন ॥ তাহা দেখি ভট্টাচার্ষোর মহাভম় 

| হয়। প্রভুর প্রতাপে ত।র। একপ।শ হয় ॥১১॥ একদিন পথেব্যাস্র 

করিয়াছে শয়ন । আবেশে তাহাতে প্রভুর লাগিল চরণ ॥ প্রভু কছে 

কৃষ্ণ কহব্য।স্্র উঠিল। কৃষঃ কৃষ্ণ কহি ব্যাত্র নাচিতে লগিল ॥ ১২ ॥ 

সস মি পপ. লা 

চিন্তে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । ম্বরূপগোস্বামী গকলকে নিবারণ 
করায়, সকলে প্রভূর মন জানিয়া নিরুন্ হইয়া রছিলেন ॥ ১০,। 

মহাগ্রভূ প্রসিদ্ধ পথ কাগ করিয়া উপপণে গমন করত কটককে 
দক্ষিণে রাখিয়া লমধো প্রবেশ করিলেন । মহাপ্রভু কষ্খনাম লইয়া 
নির্জন বনে গমন করিতেছেন, গভুকে দেখিয়া! চুস্তী ব্যাড্র সকল পথ 
ছাড়িয়া যাইতে ল।গিল, পালে পালে ( যৃথে যৃথে ) ব্যাস্ত, স্তী, গণ্ডক 
ও শৃকরগণ রহিয়াছে, মহাগ্রভ ভাবাবেশে তাহাদিগের মধ্য দিয়া গমন 
| করিতেছেন । ইহ! দেখিয়া! ভট্রাচর্যোর অতিশয় ভয় হইতে লাগিল, 
কিন্ত প্রভুর প্রতাপে এ সকল জন্ত এক গার্খববত্াঁ হইল ॥ ১১॥ 

কি আশ্চর্ধ্য !- এক দিন পথ মধ্যে একটু| ব্যাত্র শযম করিয়! রছি-. 
মাছে, আবেশেতে মহাপ্রভুর চরণ তাহাতে গিয়া সংলগ্ন হইল। .তগন | 
মহাপ্রভু কছিলেন, কৃষ্ণ বল, এই কথা শুনিয়া ব্য।ত্র উঠিয়! কৃষ্ণ কৃষঃ 

1 

ূ ূ 
এ দিকে ভক্তগণ প্রাতঃকালে প্রভূকে দেখিতে ন। পাইয়া বা।কুল- 

ূ 
] 
| 

ূ 



শী শী পপপীিস 

প|ন॥ প্রভু জলে কৃত্য করেন, আগে হস্তী আইল। কৃষ্ণ কহ. বলি গরু 
জল ফেলি ম।ইল-॥. পেই'জপবিন্দুক্ূণ লাগে যার গ[য়। সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ 

| কহে প্রেমে নাচে ধায় ॥ কেহ, ভূমি-পড়ে কেছ করয়ে চিৎক|র। দেখি 

ভট্ট'চার্ধ্য মনে লাগে. চমতকার ॥ ১৩ ॥. পথে-যাইতে প্রভুকরে উচ্চ 
সন্ীর্ভন.। মধুর. ক্ঠধ্কনি শুনি আইসে ম্বগীগণ.॥ ধ্বনি শুনি ডাছিনে 
বামে যায় প্রভুদঙ্গে। গ্রভূ তার অঙ্গ পৌঁছে গ্লোক পড়ে রঙ্গে ॥ ১৪॥ 

তথাছি শ্রীমন্ত!গবতে দশমস্কন্ধে একবিংশ।ধা]য়ে একাদশ 

বলিয়। নাচিতে ল।গিল ॥ ১২॥ 

আর এক দিন মহাপ্রভু বনমধো নদীতে স্ব(ন করিতেছেন, এমন 

সময়ে মত্তহস্তি:যুখ জল পান করিতে আলিয়। উপস্থিত হইল। প্রভূ 
জলমধ্যে ্নানকৃতা করিতেছেন, হস্তিযুথ আগয়ন করিল, মহা গ্রতু কৃষ্ণ- 
বল বলিয়। জল নিক্ষেপ করত গ্রহার করিলেন, দেই. জলবিন্দু যাহার 
গাত্রে পতিত হইল, সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে এবং প্রেমে নৃত্া করত, ইত- 

1 স্তত্বঃ ধাবমান হইতে লাগিল, কোন হস্তী ভূমিতে পতিত হইল, কেহ 
& চিৎকার করিতে.লাগিল। এই. ব্য।গার দেখিয়া ভট্রু/চার্ষেযর মন 

মৎকৃত হুইল ॥ ১৩।৯ . 

মহাপ্রভু পথে যাইতে যাইতে উচ্চ নগর্তন করিজেছন, ন্বমধুর, 
ক্ধ্রনি শুনিয় হরিণীগণ অ।সিতে লাঞ্চিল এবং ধ্রনি শ্রবণে মহাপ্রভুর 
দক্ষিণ ও বাম্দিক্ দি! সঙ্গে. সঙ্গে চলিতে, লাগিল, ম্হাপ্রস্থ .ত্রহাদ্রের 
অঙ্গ মুছাইয়া দিতে দিতে কৌ তুক্হ্করে, একটা ক্লক, পাঠ করি- 
লেন ॥ ১৪॥ 

 জমন্তাগ্যতে ৯ স্বদ্ধের ২১ অধ্যায়ে ১১ কে খে. 
পাশা ্াাাশািসীশীশীস্পিশীশ্পী২ঁ ীপ্্াশী শশী াীশীশীশীীরীীাঁটিটিি টিটি শশশীশ্শ তি ৮ 

এ 

রহ কৃ. 

শ টুপি পা 

১ ও জী পা শ কী ্ 

কা শীচৈতন্যচরিতাস্জঞ। [মধ্য । ২৭ গরিচ্ছেই। 

অর দিন বনে প্রভু,করে,নদী:ল্সানণ। মন্তহস্তি-যৃথ আইল করিতে জল- 



ধ্য। ১৭ পরিচ্ছেদ |] প্রীচেতন্যচরিতাসৃত। 

শ্লোকে বেণুগীতং শ্রত্ব। গোগীবাক্যং ॥ 
ধন্য।ঃ খ্ম মুডগতয়ে।ছপি হরিণ্য এত| 

য। নল্দনন্দনমুপতবিচিত্রবেশং | 
8 

ভাঁবার্থদীপিকায়াং। ১*।২১। ১১। অপরা আহুঃ ধন্ত। ইতি। হে সথি সূড়গতয়ঃ 
তির্ধযগ্জ।তয়োৎপি এত হরিণে1 ধন্ত1; কৃতাখাঃ। যা বেগরিফিতং বেণুনাদমাকর্ণ। ননদ. 
ননদনং প্রতি গ্রাপয়সহিতৈরবলে!কটৈবিরঠিতাং পৃজাং সম্মানং দধুঃ কৃঙবতা;। কিঞ্চ।' 

| কুষ্সদারৈ: স্থপতিভিঃ সহ্তা এব দধুঃ। অন্মৎপতয়স্ম গে।পাঃ ক্ষু্াঃ সমক্ষং তন সহস্ত 
ইতি ভাবঃ। 

তোষাযাং। ধস্ত। ইতি। মুড়। বিষেকহীন। গতিজ্ঞনং যাঁসাং তথ।ভূঠা অপি। 
ূ মতয় ইতি পাঠেৎপি তৈবার্থ: হরিণ্য ইনি বনচারিণ্যোহপি এ দৃশামান| ইব। মগাস্য. 
| শীব্ল্লবেন্্রসা নন্দনমিতি ধানবর9থবলাদখিলগুণমহিষ্ঠাহং শুচিতং। এবং গুরোরপি তসা নাগ. 
গ্রহণমহিক্ষো৪বৈবশ্টেন বিক্ষিগ্তননস ইতুযক্ত্াং। উপাতাঃ শ্বীক্কত! বিচিন1 বেশ 
বনমাল| বহ্ণপীড়গুরাবতংস(দিবূপা যেন তং। নেগুরিফিতুমিতি রাগন্েনাপর্ধ/বপিত্তং 
প্রথমফু ংকারমাত্রমুক্তং। অন্করণশবে। হারং। রপিতমিচি পাঠে।&পি কচিং। অত্র 
টাক! পুনরুক্তা সাংৎ। ₹ষ) এব সার: পরমোপাদেছে! যেষাং ইতি পেষণ চঙপপতয়ে।, 

নিন্দিত; পৃ্ামিতি তাবতৈব সর্কোপচারপূর্ণবং জাতমিতি ধ্বনিতং। অতএব দধুঃ 
পৃপুধূং সর্বপৃর্ন/তোৎধিকঞ্চকত অতঃ -ক্রিয়াতোইপি বৈশিষ্টঃং বিশেষেণ রচিতামিন্ি। 
অব সর্ব হেতুঃ। প্রণযাবলেকৈরিতি। ভাবষা্রাহিণন্তস। তৈরেৰ পুজ।সম্পত্তিঃ। 
ৰ বহুত্বং পরদ্পরাবিবক্ষয়!। শ্দেতি বিদ্বয়ে। অহে! বছাশ্মাকমীদৃশং ভাগাং নান্ভীতি ভাব; | 
| অননস্ত। অপব! বেখোরিফিতং যর তাদৃশং সম্তং আকর্ণয শ্রবণদ্বার! জাত উপাতযেশং 

পা 

শ্রবণ করিয়া! গে!গীিগের বাক্য যথা ॥ 

অন্য ব্রজগাঙ্গনার! কহিলেন, হে সখি! এই সকল হরিণী যদিও 
তির্ধ্যকৃ-যে।নিগত তথাচ ইহু।র1 ধন্য, যে হেতু বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয। 

গৃহীতবিচিন্রবেশ নন্বনন্দন প্রীকষের গ্রতি গ্রণ়মহিত অবলোকন 
দ্বার! বিরচিত পুক্! প্রদাঁদ করিতেছে, ছে" সখি! ইহার! আপনাদের 
কষ্ণলা'র পতিদগিগের সহিত এ কার্য সম্পাদন করিতেছে, ইহাদের 

[৮৬] 



জীঠৈগকততনিতাসৃ্তী। [মধ্য 1 ১৭ পারিজেইজং 

আকর্্য বেণুরাফিতং লহ ক্দার!? | 
পূজাং দধুধিরচিতাং প্রশমাবলোটিকঃ 1 ১০ 0. 

ছেনকালে ব্যাত্র তাহা আঁইল'পীচ সাঁত। ব্যান মুগ মিলি চলে 
মহাপ্রভুর সাথ ॥ দেখি মহ প্রশ্তুর বন্দাবন নি হেল।. বন্দাবনগুণ- 
রর্ণন প্ল!ক গড়িল ॥ ১৬ 

তথাছি ভ্রীমন্তাগবতে দশমন্ক্থে টারোদগারাে পঞ্চগধলখৎ 
প্লোফে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীকদেধবাক্যং | 

হত নৈমর্গছবৈ'রাঃ সহাস্ মৃগাদয়ত। 

সা. এলে বশীক্কতবন্যঃ। ঠৈরেব পুজাং শ্লীতিগেবামপি ০ | 
অএাণি ভমিগতিভিরিস্যারভ্য দধদশনচুর্ধুর়পববমন্ব ইতি মাঘক।ঘ্যবং | সংশৃ্ষন ধগানা- 
নু রাবণস্য গুধান্ অনানিতি ভঙ্টিকাব্যবচ্চ। শ্রমব্মমন্দনসা শ্রবণক্রিয়াবর্শান্বং জেয়ং 
আনাধ সমান ॥ ২। 

ভাঁবার্থদীপিকায়াং। ৯০। ১৩। ৫৫। তদাহ যজেতি মৈসর্গছূর্বৈরা। স্ব/াবিক ঈওতি 
| জগা্যবৈরবত্বোকছপি নরাঃ সিংছাদয়স্চ মিতরানীব হত্র সহৈধাসন্ অদ্িতসা।বাসেন ক্রহাঃ পরা- 
মিত| কট তর্যাদয়ঃ ক্োধলোভাদয়ো যন্স।ং তথাভৃতং বৃঙ্দাবনমপশ্যদিতি ॥ '. 
 €োষণাং। যত্ধেতি। ' তৈর্াজিতদেব। বদ্বা। লৈসর্ণছর্কৈ়] আহমকুজাদয়ঃ সইহু. 

পত্তিরাও ধন্য, আমাদের ভর্তৃগ্ণণ গোপ অতি ্ুদ্র, সমক্ষে তাহা সহি- 
তেও অক্ষম ॥ ১৫। 

এমন সময়ে তথায় পাঁচ সাতটা ব্যাত্র আপিয়া উপস্থিত হল, 
ব্যা্র ও স্বগ মিলিত হুইয়! মহাপ্রভুর সঙ্গে যাইতে লাগিল। ইহ! 
দেখিয়া মহ! ্ রভুর বৃন্দারন স্মৃতি হুওয়ায় _রৃদ্দ!বনের গবর্থনের একটা 
য়োক প1ঠি করিলেন ॥ ১৬॥ 
১ _ শ্রীমপ্তাগকতের ১০ স্কপ্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৫৫ শ্লোকে.. 

” পরীক্রিতের এতি প্রীশুকদেবের বাক্য যথা 771: 
' যে (কল গুহ মিংহাদি'জীব ম্বন্ডাবত: গরম্পর় অপ্রত্িগমাঠধয় 

| ্ৈ খায়গ করে), ভাং রাও অয় পরল্ধার সিজরৎ হার ৮ 



1 মন্টা- ১৭ পরিচ্ছেগ | ] প্রীচৈস্চরিতাধুত | ৬৮৯ | 

৪ খি্লাণীরাজি তাবাসঞ্র তরুট্ তর্যাদিকে ॥ ১৭ ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ বলি প্রভূ যবে বৈল। কৃষ্ণ কছিব্যাত্র স্বগ নাঁচিতে 

লাগিল ॥ নাচে ক।লো সৃগগন ব্যাত্রগণ সঙ্গে বলগদে ভট্টাচার্য দেখে 
প্রভুর রঙ্গে ॥ ব্যাত্র স্বগ জন্যোন্যে করে আলিঙগগন। গুখে মুখ দিয়া কাটে 
অন্যে।ন্যে চুর্ঘন ॥ কৌতুক দেখিয়1 এভু হাসিতে লাগিলা। তাহা! সঘ। 

! ছাড়ি প্রভূ আগে চলি গেলা ॥১৮॥ ময়ূরাদি পক্ষিগণ/ুপ্রকৃকে দেখিঞা 1 
ূ সঙ্গে চলে কৃষ্ণ বলে নাচে সন্ত হৈঞ। ॥ হরিষেল বলি প্রভু কয়ে উচ্চ 
ূ ধ্বনি। বৃক্ষলতা এ/ফুলিত সেই ধ্বনি শুনি ॥ ঝারিথণ্ডে স্থাবর জঙ্গম হর | 
| যত। কষটনাম দিঞ] প্রেমে কৈল উন্মন্ত ॥ ১৯ ॥ ॥ ষেই গ্রাম দিঞাধাধ 

ৃ বাসন্ । ততঃ তির ৃমৃগাদয়" শ্চ মিরানীগাসননিতার্থ:। ৷ তত্র ছে | আনিসপা যেগাদিন 
| গা প্রান হদাপি বশীকর্ত,মণকাস্য ভগবত আবাস; সর্দাবস্থিতিঃ তেন তক্জপেণ দি. | 
ৰ ৮ দ্রন্ং রুট তর্ষ।পিকং যন্মাৎ তত ॥ ১৭॥ ৃ 

»- ও পাশা সস 

আর যেস্থানে ভগবান্ অ অচুযুতের নিব।স, এই হেতু তথ। হইতে জ্োধ ৃ 
লোভাদি যেন পলায়নপরয়ণ হইয়! অদৃশ্য হইয়াছিল ॥ ১৭" র 

কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ এই রলিয়! যখন মহাপ্রভু কহিলেন, তখন ক | 
বিষ ব্যাত্র ও ষুগ সকল নৃত্য করিতে লাঁগিল। সবগগণ ব্যদ্রগণের 
নঙ্গে নৃত্য ও রোদন করিতেছে, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রস্ুর রঙ্গ দর্শন 
কণিতেছেণ। ব্যাপ্র স্বগ পরস্পর আলিঙ্গন ও মুখে মুখ লাগাইকসা চুন 
করিতিছে, এই কৌতুক লেখিয়া মহাপ্রভু হাস্য করিতে লাগিলেন, 

( তৎপরে তাহ।দিগকে ত্যাগ করিয়া অগ্রে গমন কারলেন ॥ ১৮ ॥ . 
অনভ্ত ময়ূধদি' পঙ্গিগণ গ্রড়ুকে দর্শন করিয়া নূহ হওত, ক 

বলিতে ধলিতৈ সঙ্গে চলিতে লাগিল, মহাপ্রতু হরিবোল' বলিমনা উচ্চ 
ধ্বনি করিতৈছেন, তাহা শুদিয়া বৃক্ষলতা সকল ুল্লিত হইতে লাগিল 
ঝারিখণ্ডে ('বসপথে ) ধ শ্খির জঙগম আছে, তাহাদিগকে কৃষ্ণনাম, ৃ 
[রি | | ঢা 



] ৬৮২ .. ছ্রিছৈতশ্বচরিতামবগ্তর [মধ্য । ১৭ পরিচ্ছেদ । 

ধাহী করে স্থিতি | সে মব:রামের, লোকের হয় কৃষণতক্তি ॥ কেহ যদি 
তার মুখেনে.কৃষনাম। তার মুখে আন শুনে ত]র মুখে আন॥ সবে! 
কষ হরি-বলি-ন|ছে কান্দে হ।সে। পরম্পরা! সম্বন্ধে. তক্ত হৈল! .সর্বব- ! 
€দশে ॥যদ্যপি মহু।প্রভূু লেক সংঘউ্রর ত্রা(স। প্রেম গুপ্ত করে ূ 
বাহিরে-না করে প্রক।শে ॥ তখ।পি তাহার দর্শন শ্রবণ প্রভাবে | সকল 
দেশের লেক হুইল. বৈষ্ণবে ॥ ২০ ॥ গোঁড় বঙ্গ রাঢ়, উৎকপ্পাদি দেশে 
গিঞ।. লোকের নিস্তার কৈলা আপনে ভ্রষিয়। 8২১ ॥ মথুরা যাবার? 
ছলে আনি.ঝ।রিখণ্ড। ভিন্ন গায় লে।ক তাহা পরম পাষগু ॥ নাম প্রেম 

দিঞ1 কৈল লবার উদ্ধার । চৈতন্যের গৃঢলীল! বু.ঝ শক্তি কার ॥ ২২॥ 

দিয়! উন্মত করিলেন ॥ ১৯ ॥ 
| মহপ্রড়ু যে গ্র।ম দিয়া গমন বা যথায়ু অবস্থিন্তি করেন, মেই সকল 

খ্র।মস্থ লোকদিগের কৃষ্ণতক্তি হইতে ল।গিল, কেহ যদি তাহার মুখে 
| কুষ্ণন।ম আবণ করে, তাহার মুখে অন্যে গুনে ও তাহার মুখে অপরে 
গুনে, সকলে কৃষ্ণ এবং হরি বলিয়া! নাচে, কান্দে ও হাস্য করিতে 

| লাগে, পরস্পর! সম্বন্ধে সমস্ত দেশ বৈষব হইল ॥ ২০। ৃ ] 
যদিছ. মহাপ্রভু লোকগজটের ত্রাসে প্রেম গুপ্ত রাখেন, বাচ্ছে প্রকাশ । 

করেন না, তথ|পি তাহার দর্শন ও শ্রবণপ্রভাবে সমস্ত দেশের লোক 
বৈধব হুইল । গোঁড়, রঙ্গ রাঢ় ও উৎকল প্রভৃতি দেশে গমন করিয়! 
স্বয়ং ভ্রম করত. লোক কলের নিস্ত/র করিলেন ॥ ২১ ] 
মধুর! যাইবার ছলে ঝারিখণ্ডে আলিলেন, তথাক।র লে!ক. ঘ়কল 

খি প্রায় আতিশ্য গাগণ্ড, তাহাদিগকে, ন।ম প্রেম দিয়! .উদ্ভার 'করি- 
লেন, টতন্ের এই গুঢ়লীলা কে।ন্ ব্যকি বুরিতে মমর্থ হইবে? 8২২ 

0 বন দেখি হাওর দাবন বলিয়া আম হয়, পর, ৈণ দেয় 

শপ পাপা শ ৮০7 শান? পিপি পপ পপপাকপাপিসপিপিী পিপল উাসপিপাপশা টিটি শি ও 

ৃ না 
ৰ 

আস পপ অর. ৯. 



মধ্য। ১৭ পরিচ্ছেদ ।] ভ্ীচেতন্যচরিভাযৃত । ৬৮৩ 

বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃল্গাবন। শৈলংদেখি মামে এরভু এই গোবর্ধন ॥ 
হা স্ীদীদেখে ত্ত।ছ। মানয়ে কাঁলিন্দী। ভীহ1! নাচে গায় প্রেমাবেশে পড়ে 
কান্দি 1২৩॥ পথে যাইতে ভষ্ট।চরর্যয শাক মূলফল। ধাহ। যেই পাস তা 
লয়েন লকল ॥ . যে গ্রামে রহে তা হয় যেব্রাঙ্ষণ। পচ সাত ধিগ্র 
প্রভুর করে নিমন্ত্রণ ॥ কেহ অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্ধাস্থানে। কেহ জি 
দুগ্ধ কেহ বত খণ্ড আনে ॥ ধাহ! বিপ্র নাহি তী। শূদ্র মহাজন। আপি ।' 
সবে তট্ট/চা্েরযে করে নিমন্ত্রণ ॥ ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য ব্ঞ্জন। বন্য 
ূ ব্ঞ্জনে প্রচুর আনন্দিত মন ॥ ছুই চারি দিনের অম্প রাখেন সংহতি। 
( ফাহ। শূন্যবন লোকের নাছিক বসতি ॥ তাহা পেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করে 
. পাক।  ফলমুলের ব্যঞ্জন করে বন্য নান। শাক ॥ পরম সভোষ প্রভুর 

2৯০০৮০০০ পপ ২ কপ ও আপ সত অপ কথন 

| মনে করেন এই গো নর্ধন, যে ননীকে দেখেন তাহাকে যমুন! করিয়া 
রঃ মানেন এবং সেই স্থানে নৃত্য, গান এবং প্রেমাবেশে পতিত হ্ই/1 
রে।দন করিতে লাগেন ॥ ২৩ ॥ 

ভট্টাচার্য্য পথে গঈ্গমন করিতে করিতে শাক মুল ফলপ্রভৃতি যেস্বানে 
যাহ। প্রাপ্ত হয়েন, দেই পমুদায় সঙ্গে করিয়! লইয়া! চলেন। গ্রামে 
থ।কেন সেই গ্রামে যত জন ব্রাহ্মণ থাকেন, পাঁচ পাত জন ত্রাঙ্মাণ-মঙ; 1. 
প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন। তন্মধ্যে কেহ ভট্রাচার্ষের নিকট অল্প আপি | 
দেন, কেহণদধি, কেহ ছুষ্ধ, কেহ ঘৃত ও কেহ বাখধ্€ শর্কর! ) আনয়ন 
করেন! আরর যেস্থানে ত্রাঙ্ষাণ নাই তথায় মহৎ মহৎ শৃদ্রে জন আলিয়া 
ু।ার্ধ্যকে নিমন্ত্রণ করেন, ভট্টাচার্য্য বন্য-ব্যঞ্জন প1ক করেন, (দ্য এ 
ব্যঞ্জনে মহা প্রভুর মন আনন্দিত হয়। ভট্টাচার্ধয ছুই চাগি দিনের অন্য |. 
নিকটে রাখেন, যেস্ছানে শুনাবন, লোকের বসতি নাই, তিনি পেইস্থানে |]. . 
লেই অঙ্' পাক-এলং ফপ মূলের-ব্যঞ্জন এবং নানাবিধ শার্ক পাক]. 
করেন, মহাপ্রভুর বন্য-ব্টঞ্জনে পর সন্তোষ হর, যে দিন সহাপ্রক | 
রী 



[৬৮৪ .. উ্ীক্ষগাচরিতন্বতত [মধ্য। ১৭ পরিচ্ছেদ । 

রনা-ব্ঞ্জনে 1! মহাযধ পান মে জিনে রেল নির্জনে ॥ ২৪7 ভট্টাচার্য 
(লেন! কংর-ন্নেহে নৈছে. দায় ।ত্যর ধিপ্র বহে জলপাজ্ বহির্ধাল ।৯নির্ঘ | 
রে উষ্ঞোদাকে ন্বান তিন বার:।. ছুই দন্ধ'। অথ তাপে কাঠ অপার ॥ 

 শিরস্তর, প্রেয।বেশে নির্জর্নে গমন। দুখ অনুভবি প্রভু কহেন ধচন ॥২৫॥ 
গন ভটাচার্য আমি গেলা বন দেশ ॥ . কমপথের হের সম মাহি লব 

| ৪লশ॥ বৃষ কৃগালু সমর বহু পা কৈল? বমপথে আনি মোয়ে. এত 
সখ দিল ॥: পূর্বে বৃন্দাবন হইতে করিল বিচার, . মাত গজ! অবশা 
' দেখিব এক বার ॥. ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য কন্িব জিলম।. ভর্ণ সঙ্গে 
জু যাব বৃশ্দাবন॥ এত ভনি গোঁড়দেশে করিল, গমন মাতা গঙ্গা 

/ ১৭, ৬ ঞা 
ত রি ] মা দি. 

॥ পাপ পে ৩০ ১ পাপিশীশাশি পাটা পা ০০০ এ ১: 47 পাট শী শী শি শিপ পস্দা শিপ পিসি সিসি পপ 

। 

| নির্জনে থাকেন, পেই দিলল মহাশ্থ গরনুভব করেন ॥ ২৪ | 
. স্কৃত্যে যেমন সেপা করে তাহার ন্যায় ভটাচার্য মহা প্রতুর সেবা! 
। এবং তাহার ত্াহ্ষণ জলপাত্র ও বহির্বাস বহন করিয়া গমন, করেন। 
নির্করের উঞ্জদকে তিন' বার ন্বান, ক্মনেক কাঠ হেতু ছুই সন্ধা অগ্নির 
। উন্ধগা ঞহণ করেন, নিরস্ত্র মহাপ্রড়ু প্রেমাবেশে গমন করত হুখানুতব 
করিম! কহিলেন ॥ ২৫ ॥ | কর :88 ৫০ 
। /.. ভষ্টাচার্ষা)! অধণ করুন) আমি বন্ধ দেশ গিয়াভিলাম, বনপথে .ঘে 
স্বলা হইল কিপিং তাহার লশ লেশও অন্য স্থানে দুষ্ট. হইল'না। 
শুক কূপান্ু মামাকে অনেক কৃপা, করিয়াছেস, বনপথে জানিস 
আগে এট সপ অপণ করিলেন । অসি পূর্ন বৃন্দাধস যাই বিচার 
বৃ্িুছিনস, সা তঠএব? গদাকে অবশ্য এক বার দর্পন করিবু-ও সত 
ৰ গ্র,মগে:জরশচ মিলিত হর এবং ভতগাণ:-সঙ্গে বৃল্দীরন'্যাইব 1)... ই 

রূণা করিস গৌড়দেে চগয়ন করিজ্াছিলাম) তথায় আজ, গঙ্গা) ঞব্ 
ছু ।স্ 

ক 
ঠ মর 



মধ্য) ১৭ পরিচ্ছেগণ ]. জগৈতন্যয়িতা সি 

তক্ত মিলি হুত্ধী হইল'হইল মন ॥ ২৬1 ভক্তগণ লঞ। তলে চলিলাম 
রঙ্গে। লক্ষকোটি'লোক তাহা হৈল মোর লঙ্গে ॥ সনাতন মুখে কক | 
আম! শিখা ইল! | তাঁহা বিগ্া করি বনপথে লঞ] আইলা 7 কপার স।গর 
দীনহীন-দয়।স্ । কৃষ্টকপা পিন। কোন সখ নাহি ছয় ভট্টাচার্য 
আলিগিন। তাহাকে কহিল। তোখার শ্রপাদে আমি এত স্থখ পাইল ॥ 
২৭] তেঁহ কে তুমি কঃ তুমি দহাময়। অধম জীন মুগ্রিঃ গোরে হইল 
মদয় ॥ মুঞ্রিঃ ছার কোন্ মো সঙ্গে লঞটা আইলা । কৃপা করি মৌর 
হাতে ভিক্ষা যে ফরিলা ॥ তাধম ক!কেরে কৈলে গরুড়-মমান 1] স্বত্ 
ঈশ্বর তুগি গ্বয়ং ভগবান্॥২৮॥ 
 তখাহি তাবার্থদীপিক।য়াং শমদ্ভাগবতে ১ শ্লে।কস্য ব্যাখা! 

পপ পাশে 

ভক্তগণের সহিত মিলিত । হওয়।য় মন অতিশয় সী হুইল। ॥ ২৬ ॥ 
তখন ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়। আশন্দে বৃন্দাবন গমন করিলাম, খী 

সময়ে আম।র সঙ্গে লক্ষাকে।টি লোক গমন করিতে লগিল | কিন্তু তৎ- 
কালে শ্রীকৃষ্ণ সনাতনের মুখ দিয়া আমাকে শিক্ষ। প্রদান করত থে 
যাত্র।য় বিশ্ম করিয়া! বনপথে লইয়া আ।সিলেন। কৃপাসমুদ্র ও দীন্হীনের 
প্রতি পরম দয়ালু হীকৃষ্ষের কৃপা ব্যতিরেকে কোন স্থখ লা হয় ল|। 
অনন্তর ভট্রাচার্যাকে আলিঙ্গন করিয়! কছিলেন, অপগকার অনুষ্রহে 
আমি সমুদায় সখ প্রাপ্ত হইলাম ।॥ ২৭॥ 

ভট্টাচ।্ধ্য কহিলেন, আপনি কৃষ্ণ, আপনি দয়াময়আ।মি অধম জীষ, 
আমার প্রতি সদর হইলেন, আমি কোথাকার ছার, আমাকে সঙ্গে লা ৃ 
নাদিয়া কৃপাপুর্বক আমার হস্তে ভিক্ষা! শ্রহণ করিলেন, আমি অধম | 
কাক, আমাক ঘখন গরুড়ের লমান করিলেন, তখন আপনি, 
ঈশ্ব় ও আপনি শ্বক্নং তগবান্। ২৮ 
(এই বিষধর শসা ভাবার্খবীপিকায়: গে চঙ্গোকের 



1৮ ভীছৈতন্যচরিতাম্বত | [ মধ্য + ১৭ পরিচ্ছেদ। 
পপ সপ 

৩ শ্লেকে ভ্রীধরন্বামিবাক্যং ॥ -. 
যুকং করে।ঠি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং। 
ঘংকৃপা তমহং বন্দে পরমানলীমাধবং ॥ ২৯ 

এইমত ধলভদ্র করেন স্তবন। প্রেমসেব। করি তুষ্ট টৈল প্রভুর 
মন ॥ ৩০ ॥ এইমত নান। স্থখে চলি আইল। কাশী। মণিকর্ণিকায় সান 
.কৈল মধ্যাহ্ন আমি ॥ সে কালে তপনমিশ্র করে গঙ্গান্্ান প্রভু দেখি 
ছেল কিছু সবিশ্ময় জ্ঞান। পূর্ণ্বে শুনিঝাছি প্রতু করিয়াছে মন্ন্যাস। 
নিশ্চয় করিল ঘৈল হৃদয়ে উল্লাগ ॥৩১॥ প্রভুর চরণ ধরি করয়ে রোদন। 
প্রভু ত।রে উঠাইয়। কৈল আলিঙ্গন ॥ গ্রভূ লঞ| গেল! বিশ্বেশ্বর দরশন। 

৮০০০০ 

মৃকশিতি তং পরমাননাম1ধবং » মহ্থানন্দস্বর্ূপং গোবিন্দং অহং বন্দে অতিবাদয়ে ইতার্ঘ;। 
যংস্কপা যসা মাধবসা কপা কর্তী মৃকং বাক।কণনে অলমর্থং বাচালং বাঁধদূকং করোতি। 
এবঙ পছ্গুং পাদাদিরহিতং গিরিং পর্বে তং লজ্ঘয়তে তছুত্তীত কারয়তি ॥ ২৯॥ 

খারির। 

... ব্যাখ্যারস্তে ৩ শ্লোকে প্রীধরম্বামির বাক্য যথা ॥ 
.. ধাথার কপ! মুক ব্যক্কিকে বাঁচাল ও পঞ্গুকে পর্বত লঙ্ঘন করান, 
লেই পরমানদ্দ মাধবকে আমি বন্দন| করি ॥ ২৯॥ 

| এইরূপে বলভদ্রভট্ট।চার্ধ্য প্রড়ুকে স্তব করেন এবং প্রেমমেব! করিয়া 
গুভুর মন পরিতুষ্ট কিলেন ॥ ৩০ ॥ 

এই প্রকারে নান। হ্থখে কাশী আগমনপুর্দিক-মধ্যাহৃক।লে মণিকর্ণি 
কাম আগিয়। জাম করিলেন। এ সময়ে তপনমিশ্র গঙ্গান্নান করিতে- 
ছিলেন, গ্রভুকে দেখি তাহার কিঞিং বিস্ময় জ্ঞান হইল। পূর্বের 
শুনিয়াছিলেন মহ! প্রভু সন্গযাল করিয়াছেন, তখন «ইনি সেই ঝইরূগ 
দিশ্চর করিয়া! উহার হৃদয় উল্লসিত হইল ॥ ৩১॥ | 

_ আনস্তর তিনি প্রভুর চরণ ধরিয়া] রোদন করিতে, থাকিলে, এন 
1. ভাথাক্কে উঠাইফ়। আলিঙ্গন করিলেন । তৎণরে তপন মিশু মহা প্রদুকে ূ 



শু 
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| পদ্মে পড়িয়। রোদন করিতে ল।গিলে মহ।গ্রতু তা |হাকে উঠা ইয়া ']লি- 

স্পা দি 

তবে আসি দেখে পিন্দুমাধলচরণ ॥ ঘরে লঞ| আইলা প্রভুকে আনন্দিত 
হএ|। ঘেপা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইঞ| ॥ ৩২ ॥ প্রভুর চরণোদক 
সব*শে টৈল গান। ভট্টাচার্য্যের পুজা! টৈলা বহুত সন্মান ॥ গ্রডুরে 
নিমন্ত্রণ করি গৃহে ভিক্ষ। দিল। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পাক করাইল ॥ ভিক্ষ! 
করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন | মিশ্রপুজ রঘু করে পাদমম্ব!হন॥ প্রভুর | 
শেগান্ন মিশ্র বংশে খাইলা। এভু আইণা শুনি চক্রশেখর অ।ইলা ॥ 
মিশ্রের খ! তেঁহ প্রতুর পুর্ব দাঁপ। বৈদ্যজাতি পিখনবৃত্তি বারাণসী 
বাগ ॥ আগি ভু পদে গড়ি করেন রোদন। প্রভু ভারে কৃগায় উচি 
কৈগ1 আশিগন ॥ ৩৩ ॥ চন্রশেখর কহে গ্রভু ঝড় কৃপা কৈলা। আপনে 
আদিঞ। সত্যে দরশন দিপ| ॥ আপন ারন্ধে বগি বারাণনী স্থানে। 

সপ সপ- 

ইস লিউ তি বশ ই তল লি 4 টু সপ 7 ৩ শী পিপিপি পপি, ৭ ১ শত শট ২ সপ পপ পপি পি পপ 

লয়! গিয়| পিশ্বেখর দর্শন, তাহ!র পর নিন্দুম।পবের চরণ দর্শন কর।ইয়। 
আনন্দচিন্তে প্রভুকে গুছে লইয়। আমিলেন এবং উ/হ।র মেব। করত বর 
উড়াইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ নু 

তদনন্তর মহাপ্রস্ুর চরণে|দক লবংশে পান করিঘ়| বহছুতর সম্মান 
পূর্নিক বলভদ্র ভট্টাচার্ধ্যের পূজ! কগিলেন, তৎপরে বলভগ্্র তট্রাচার্যা- 
দারা পাক করাইয়। মহ!প্রডুকে গুছে ভিক্ষা দান করিলেন। মহাগ্রভু 
ভিক্ষা করিয়। শয়ন করিলে সিএ্পুজ্র রঘু পাদসম্বাহন করিতে 'লাগি- 
লেন। তদনন্তর তপনমিশ্রা প্রভুর শেগাম্ন সবংশে ভোজন করিলেন। 
পভ আগমন করিয়ছেন শুনিয়া চক্্রশেখর আপিয়া উপস্থিত হইলেন, ৃ 
ইনি মিশরের সথ। এবং মহাপ্রভুর পুর্ব দস, বৈদঃজাতি ও লিখনবৃততি 
অবলম্বন করিয়। কাশীতে ব!স করেন । এই ব্যক্তি আসিয়া প্রভুর পাঁদ- 

ঈগন করিলেন ॥ ৩৩ ॥ 4 

তর. জু 
[ ৮৭ ] 



৮. ০ চিনির ((মধা। ১৭ পরিচ্ছেদ। 

মায় ব্রহ্ম শব্দ বিনা ন।ছি শুনি কাপে ॥ ষড়দর্শন ব্য।খ্যা বিনা কথা, | 

নাহি এখ| | মিশ্র কূপা করি মোরে শুনান্ কষ্জকথ| ॥ গিরস্তর কহে | 

চিন্তি তোম।র চরণে । সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিল। দরশন ॥ শুনি মহাপ্রভু 
যাবেন প্রীবৃন্দ।বন। দ্িনকত রছি তার ভৃত্য ছুই জন ৩৪ ॥ মিশ্র কছে 

প্রভূ যাব কাশীতে রছিবে। মোর নিমন্ত্রণ বিন! অন্য না ম।নিবে ॥ এই 

মত মহাপ্রভু ছুই-ভূত্যবশ। ইচ্ছ। নাহি কাশীতে রহিল! দিন দশ॥ 

মহু।রা্তরী বিগ্রা আইসে গ্রভৃকে দেখিতে । প্রভূ গ্রেমরূপ দেখি হইল! 
বিস্মিতে ॥ বিগ সব নিমন্ত্ুয়ে প্রভূ ন।হি মানে। প্রভু কহে আজিহই-: র 

পচ পাপ রি ৯৮০০০ 

তখন চক্্রশেখর কহিলেন, প্রভে। ! অমর প্রতি অতিশয় কপা- 

কর! হইল, যে হেতু আপনি ম্বয়ং অ।পিয়! দর্শন দিলেন, আপন প্রারক্ে ৃ 

বারাণসী স্থানে অবস্থান করি, ময়। ব্রহ্ম শব্দ ব্যতিরেকে কর্ণে কিছু. 

গুনিতে পাই না। ফড়দর্শন ব্যাখ্য। ভিম এখানে অন্য কথ নাই, মিশ্র |. 
কৃপা করিয়া আমাকে কৃঞ্ণকথ। শ্রবণ করান, আমর! ছুই জন নিরন্তর 

আগনকার চরণারবিন্দ চিন্ত। করিয়। থাকি, আপনি সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, দর্শন 
দান দ্িলেন। আমরা শুনিয়াছি আপনি বৃন্দাবন গমন করিবেন, কতক 

দিন থাকিয়া এই দুই জন ভৃত্যকে উদ্ধার করুন ॥ ৩৪ ॥ 

অনন্তর মিশ্র কহিলেন গ্রাভে।! আপনি যে পর্ধ্যস্ত ক।শীতে থাকি- 

বেন, অ।মার গৃহ ভিন্ন অন্যত্ত নিমন্ত্রণ স্বীকার করিবেন না। এইরূপে 
মহাপ্রভু ছুই ভৃত্যের বশীভূত হুইম1 ইচ্ছ। না! থাকিলেও দৃশ দিবন 

ক।গীতে অবস্থিতি করিলেন ॥ ৩৫ ॥ 
এই মময়ে মহারাস্্ীয় ব্রাঙ্মণগণ প্রভুকে দেখিতে আলিয়া প্রভুর 

প্রেম ও রূপ দর্শন করত বিস্মিত হইলেন। ক্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রণ করেন, 

কিন্তু গ্রড়ু তাহ! স্বীকার ন! করিয়া কহেন অদ্য আমার নিমন্ত্রণ হুই- 
যাছে, এই মত গ্রতি দিন বঞ্চন। করেন, সম্য।সির ভয়ে নিমন্ত্রণ অঙ্গী- 

- 1 |. 

198 ৫. মস রী চে ৬ 

4 ঃ ৬ রা 
৮ ৮৩ এ 4 চি 



পানপাশীশি শট পপি শিপ শিপ শিশির পেশী পাস পপ পপ ০ পিএ 
শপ বি রা 
মধ্য। ১৭ পরিচ্ছেদ | ] আীচৈতন্যচরিতামুত | ৬৮৯ 

াছে নিমন্ত্রণ ॥ এই মত গ্রতি দিন করেন বঞ্চন। সম্গা।সির সঙ্গ ভয়ে 
ন1 মানে গিমন্ত্রণ ॥ ৩৬ ॥ গ্রকশনন্দ শ্রীপ।দ মভাতে বসিঞা | বেদান্ত. 

পড়ান বনু শিষ্যগণ লঞ1 ॥ এক বিপ্রর্দেখি আইল গ্রতুর ব্যবহার । 
প্রকাশানন্দ আগে কহে চরিত্র তাহার ॥ ১৭॥ এক মন্যাসী আইল। 

জগন্ন।থ হৈতে | তাহার মহিম! প্রভাব ন| পরি বর্ণিতে ॥ প্রক।গু শরীর 
শুদ্ধ কাঞ্চননরণ। আজ।নুলম্বিত ভূজ কমলনয়ন ॥ যত কিছু ঈশরের 
সর্ব সল্লক্ষণ। মকল দেখিয়ে তাতে অন্ভুত কথন ॥ তাহা দেখি জ্ঞান 

হয় এই নারায়ণ। যেই তারে দেখে করে কৃষ্জমঙ্ীর্তন ॥ মহ।ভাগবত 
লক্ষণ শুনি ভাগবতে । মে সব লক্ষণ গ্রকট দেখিয়ে তাহাতে ॥ ৩৮ ॥ 

। নিরন্তর কৃষ্ণন।ম লিহ্ব। তার গয়। নে্রযুগে অশ্রুজল গঙ্গাধ।র| প্রায় ॥ 

| 
কর করেন॥ ৩৬ ॥ 
| প্রকাশ।নন্দ স্ীপাদ মভাতে উপবেশন পূর্বক বহু শিষ্গণ লইয়া 
| বেদান্ত পাঠ করান, একজন ক্রাঙ্ষণ প্রভূর ব্যবহার দেখিয়! প্রকাশা- 

| শন্দের আগ্রে তাহার চরিত্র বর্ণন করত কছিতে ল।গিলেন ॥ ৩৭ ॥ 
| ব্রঙ্গণ কহিলেন, জগন্নাথ হইতে একজন সন্গ্যানী আগমন করিয়া 
ৰ ছেন, তাহার মহিমা ও প্রভাব বর্ণন কর] দুঃসাধা | তাঁহার শরীর হুদীর্ঘ, 
। কাঞ্চনসদৃশ বর্ণ, আজ।নুপন্থিত ভুজ ও পন্য চক্ষুঃ | ঈশ্বরের যে সমুপায় 
| সল্লক্ষণ আছে, সে সকল তাহাতে দেখিতেছি, এ কথ! বড় আশ্চর্য! 
। তাহাকে দেখিলে বে।ধ হয় ইন পাক্ষ।ৎ নারায়ণ, তাহাকে যে দেখে 

সেই র্ঃমঙ্থীর্তন করিতে থাকে । ত।গবতে যে সকল মহাতাগবতের 
পক্ষণ শুনিয়।ছি, মে সমুদায় তাহাতে প্রকাশ দেখিতেছি ॥ ৩৮ ॥.. 

তাহার জিহ্ব! নিরম্তর কৃষ্ণনাম গন করিতেছে, নেত্রযুগলে গঙ্গা- 
ধার।র ন্যায় অশ্রজল পতি হইতেছে, ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে 

০ শিশিরে শিিস্পিস্পসপ্পপশা পিপাপসপীশীপশ পাশা পস্পীপপাপীপ পা? ১০ পপ ৯, 

পপ শিপন পপ পিসী পাশা াপিস্পিীদি টি শী শপিশিসপিস্পীশ্পিশপীশ শপ শপ পাশাপাশি পসপীক্পািটাশি পিস্পীট সী পিআর 
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গাণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন। ক্ষণেকে হুম্কার" যেন সিংহের 
গর্জন ॥ জগৎ মঙ্গল তার কৃষ্ণটৈতন্য নাম । নাম কূপ গুণ তার মব 
অনুপম ॥ দেখিলে মে জানি তে ঈশ্বরের রীতি । অলৌকিক কথ। শুনি 
কেকরে গ্রতীতি ॥ ৩৯ ॥ শুনিয়া গ্রক1শ।নন্দ বহুত হামিলা। বিগ্রুকে 

| উপহাস করি কহিতে লাগিল! ॥ শুনিয়|ছ গোঁড়দেশে সম্গয।মী ভাবুক । 
কেখবর্ড।র তীর শিষ্য লোকপ্রত।রক ॥ চৈতন্য-নাম ত।র ভাবুকগণ, 
লৈঞ। | দেশে দেশে গ্রামে বলে নাচিয়। গাইয়া ॥ যেই তারে দেখ, 
মেই ঈশ্বর করি কছে। এছে মোহন বিদা| যে দেখে মে মোহে ॥ সার. 
ভৌম ভট্রাচর্ধ্য পণ্ডিত প্রবধর | শুনি চৈতনোর গঙ্গে হইল পাগল ॥৪০|. 
সন্ন্য।নী নামমাত্র মহ! ইন্দ্রজালী। ক।শীপুরে না বিকবে গার ভাবনালী।॥ 

উল ২০১ শা স্পা ০ পপ পাপা 

রোদন ও ক্ষণে সিংহ গর্জনের ন্য।য় হুষ্ক।র করিতেছেন। জগতের 
মগল স্বরূপ কৃষণচৈতন্য বলিয়! উহার নাম। তীহার নাম, রূপ ও গুণ 
সকলই নিরুূপম। তাহার রীতি দেখিলে ঈশ্বর বলিয়া বোধ-হুইরে, 

| এ অলৌকিক কথ শুনিলে এত্যয় হইবে নাঁ ॥ ৩১ ॥ | 
_ গ্রকাশানন্দ শুনিয়া বুতর হাম্যপূর্র্বক দিপ্রকে উপহাস কদিয়। ৃ 
কহিতে লাখিলেন। শুনিয়াছি গৌঁড়দেশে একজন কেশবভারনীর শিলা ৃ 
লোকগ্রতারক তাবুক সম্যাসী আছে, তাহ।র নাম চৈতন্য, মে ভাবুক-: 
গণ লইয়া দেশে দেশে গ্রামে খামে নৃত্য ও থান করিয়া ভ্রমণ করে, 
তাঁহাকে যে দেখে, সে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া! কছে, তাহার সোঁহুনদিদ্যা 
এইকপ তাহাকে যে দেখে, দেই মুগ্ধ হয়, সার্ব্ভোম ভট্রাচ।ধর্য প্রধান 
পণ্ডিত, শুনিতে পাই, তিনিও চৈতন্যের সঙ্গে পাগল হইয়াছেন ॥ ৪০ ॥ ঃ 

চৈতন্য নামমাত্র সম্ঃ সী, এ ব্যক্তি মহা! এন্দ্রঙস[লিক, করে 

পি. আব ক 
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বেদান্ত শ্রবণ কর ন। যাইহ তার: পাশ। উচ্ছৃম্বল লোক সঙ্গে ছুই; 
লোক নাশ ॥ ৪১ ॥ এত শুনি গেই বিএ মহাছুঃখ পাইল। কৃষ্ণ কষ 

কছি তীাহ। হৈতে উঠি গেল ॥ এ্রভু দরশনে শুদ্ধ হইয়াছে তার মন। 
প্র আগে ছুঃখী হৈঘা কহে বিবরণ ॥ শুনি মহাএডু ঈষৎ হাসিয়! 

রহিলা। পুনরপি মেই বিপ্র গ্রভুরে পুছিল। ॥ ৪২ ॥ ভার আগে আমি 

যবে তোমার নীম লৈল। পেহ তোমার নাম জান আপনে কহিল ॥ 

তে।ম। দোষ কহিতে করে নামের উচ্চ।র। চৈতন্য চৈতন্য কছি কহে 
র তিনবার ॥ তিন বাণে কৃষ্ণজনাম ন। আইল তার মুখে । অবজ্ঞ।তে নাম 

লয় শুনি পই দুঃখে ॥ ইহার কারণ মোরে কহ কৃপাকরি। চেমা 

২১০ নি শশা পি 

ইহার ভাবঞলী বিক্রুঘ হইবে না, তূমি বেদান্ত শ্রলণ কর, তাহার নিকট 

গমন করিও না, উচ্ছ্ঙ্খল পোকের সঙ্গে হইলোক ও পরলোক ছুই 

লোকই নষ্ট হয ॥৪১॥ 
এই কথা শুনিয়|*সেই ব্রাঙ্গাণ অতিশয় দুঃখিত হইয়। কৃষঃ কৃষঃ 

বপিতে বপিতে তথা হইতে চলিয়! গেলেন, মহ গরুর দর্শনে তাহার মন 

পবিত্র হইয়াছে, দুঃখিত হইয়া প্রড়ুর অগ্ে সমুদায় বিবরণ নিষেদন 

করিলেন। শুনিয়া মহাপ্রভু ঈমৎ হাগ্য করিয়া রহিলেন, পুনর্বব(র লেই 
ব্রাত্রণ মহা গ্রভৃকে জিজ্ঞালা করিলেন ॥৪২ ॥ 

প্রভো! প্রকাশানন্দের অগ্রে আমি যখন আপনক।র নাম গ্রহণ 

করিল।ম, তিনি আপনকাঁর নাম জানেন৯আপনিই কহিলেন। আপন- 
কার দোষ কহিতে নামের উচ্চারণ করেন, চৈতন্য চৈহনা বলিয়! তিন 

বর নাম উচ্চারণ করিলেন, কিন্তু ভিন বরে তাহ।র মুখে কৃষ্ণ নাম 

উচ্চ।রণ হইল না, তিনি অবজ্ঞ।তে নাম লইলেন শুনিয়! ছুঃখ প্রাপ্ত হই- 
লম। আ.পনি কৃপ।পূর্বক আমাকে ইহার কারণ বলুন, কিন্তু আপনাকে 
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| 
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ৰ দেখি মোর মুখ বলে কৃষ্ণ হরি ॥8৩॥ প্রভু কছে ময়াবাদী কৃষ্ণ অগ- 
| ূ রাধা । ব্রঙ্গ চৈহনা শাত্ম! এই কহে নিরবধি ॥ অতএব হার যখেন! 

আইসে কৃষ্ণন।ম। কৃষ্ণন।ম কৃষ্ণস্বরূপ ছুই ত মমান ॥ নম বিগ্রহ স্বরূপ 

| 
| 

ৃ 

তিন এক রূপ। তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দদূপ | দেহ দেহীনাম 
৷ নাঁশী কৃষে নাহি ভেদ । জীবের ধর্মা, ন।ম দেহ স্বরূপ বিভেদ ॥ ৪৪ ॥ 

তথাছি হুরিভক্তিবিলমদ্য একা দশবিল।মে উনসপ্তত্যধিক- 
দ্বিশত।ঙ্কধ হবিষুঃধর্ো ভ্রবচনং ॥ 

ন।মচিন্তামণিঃ কুষ্শ্চৈতন্যরমবিগ্রহ£। 
কা ০৩ সা পাক এ. ০৯৯ ০ ০ কা 

০০০৭৭ 

হর্গমসঙগন্যাং। নাটৈব চিগ্কামণি: সর্ব।ভীষ্দ। ঠা যতম্তদেব কৃষ্ঃঃ কষচসা স্বরূপমিতার্ঘঃ। 

২ পি পি পন জট শে পাশ পাশাপাশি পিপি? পিসী ০ ০০ পিস পাপা ত ০০৬০০ পপ পাপ 

ঠা পপি পা 

| দেখিয়। অ!মার মুখ কৃষ্ণ হরি নাগ উচ্চারণ করিতেছে ॥ 8৩ ॥ | 
ূ মহাহতু কহিপেন, মায়াবাদী % কৃঝণ।পরাধী হয়, পে নিরন্তর ব্রহ্ম 
। চৈত্তন্য ও আল্ম। ইহাই বগিতে থাকে, অতএব তহ।র মুখে কৃষ্ণ নাম 
ূ গ্াগমন করেন না), প্কৃশঃ নাম আর স্বয়ং প্রীকৃষঃ” এই ছুই এক রূপ 

ূ হয়েন। .নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ এই ঠিন এক রূপ, তিনে ভেদ ন|ই 
ূ তিনিই চিদানন্দন্বূপ পণ । দেছ, দেহী, নাম ও নামী কৃষেে।এ লকল 

স্বেদ মাই । নাম, দ্রেছ ও স্বরূপের যে ভেদ তাহ জীবের ধর্ম ॥ ৪৪ ॥ 
এই শ্ষিয়ের প্রমাণ হরিতক্তিবিল।মের এক।দশবিলানে উন- 

|... অপ্তত্যাধিকদিশতা ক্কঞ্চভবিষুঃধর্শো।ভ্তরবচন যথা ॥ 

নাম নমিতে অভেদপ্রযুক্ত কৃষ্ণনম রূপ চিন্তামণি চৈতন্য রসঘূর্তি, 
নিবিড় টি টির িতিটি রত 
ূ * যে মাকে এাধ।নরূপে বর্ণনা করে ত।হাকে মায়াবাদী বলে॥ 

ৃ 

৭চিশবকেজান ও আনদাশষে অনবচ্ছি্ন প্রেমাম্পদীতৃত নখ, ইহাই যাহার স্বরূপ 
_আধাৎ নিঅবূপ ॥ রি 

শু 
শ্৬ 

দি রি] 
4৫ এটি 

৮ শর 5 

৪ 



সপ সপ -এ। শশা পপি 
টি 
২ বারি 

হ এ 

ু রর নিবে 

ছিঃ 
গজ *প্টি 

পঃ 5 ৈ ১ 
সু 

! 

মধ্য। ১৭ পরিচ্ছেদ। ] শ্রীচেতন্যচরিত।মুতত। ৬৯৪ । 

৭৮ শক রগ পপ সপাসপানারপ » ০ শা তি শী শিট ৪ নদ ৯৮ এ ৩০০৫ শশা পিপলস 
এসপি পিপি শসা শািিস্পাশী 

পূর্ণ; শুদ্ধে নিত্যমুক্তো তি ্নস্বাম।মনামিনোঠ ॥ ৪৫ । 

তাত এল কৃষেের নাস দেহ পিলাল। প্রাকৃতেজ্দরিম গ্রাহথ নছে হয় প- 

প্রকাশ ॥ কৃষ্ণনাম কৃষ্গুণ কৃণঃলীলাবৃন্দ | কৃষেঃর হ্বূপ পম ঘব চিপ! : 

নন.8ঈ ৪৬ ॥ ৃ 

তখাহি ভক্তরস।মুতপিক্ষে! পুরিবিভাগে দ্বিতীয়লহর্ণং ৃ 

ৃ মখ।ধিকশতশ্রেকে ॥ ৃ 

অতঃ জ্রীরুষ্ণনামাপি ন তবে্াস্থামিজিখৈ: | 
চি উট শপ পা 7 শিটাটাটোসিশীশীিটিিন শনি ২ রী _ 2 

ৃ কৃষঃসা বিশেষণানি িউরারিহনিনি। তসা কৃষঃরে ছেতু: ডিজনি 'একমেন র 

ৃ সচ্ছিদানদ্দরলাদিরূপং তং দ্বিপাবিভূতিমি ছার্ণঃ | 

৷ হরি 5ক্কিবিল।সটাকায়াং। নামচিস্ত।মণিরিতি। রুধেগ নাম চিস্থামণিরিব চিন্তামণিং ূ 

1 সেবকসা চিগ্তি হার্থগদত্াৎ। কুষ্গনায়: শ্বজপমহ চৈভনোতাাদি । বিশেবণ5তুফেগপি নাম | 

বিশেষণং পুংস্তং। যথ|। নারাঘণে। নাঁম নূবো নরাণাং প্রসিদ্ধতৌরঃ কথণিতঃ পৃথিব্যাং। ূ 

ৰ অনেকজন্ম।িতপাপপগয়ং হরঠাশেষং স্মৃতমার এব। ইতি পাঁওদগীহায়াখিক্ত্রবচন : ৪৫ 

! মগ্ন সেবোন্ুথে হীতি । সেবানুুগে ছগবংশ্বপতয়ামঞাহণায় থবুকে £চাবত। | 

ূ হি প্রলিন্বো। মুগণরীরং তাজতে। তর *সা রে | নার।য়ণায় হরয়ে নম ইতাদারং ই! থা 

পূণ, শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্তঙ্গরূপ। ॥ ৪৫ ॥ 
অতএব শ্রীকুঞ্চনম, দেহ ও বিলাগ এ মমুদায় প্রকৃত ইন্জিয় গ্রাছ 

হয় না ইহ] স্বপ্রক।শ অর্থাৎ আপন! হইতে গ্রক।শ পায়েন। অপর কৃঙ্ঃ- | 

নাম, কৃন্ঃগুণ ও কৃষেের লীল।গঘূহ কৃষের স্বন্ধপের তুল্য নমন্তই দ্য 

০৩ এটি পিশসিশস ২2 সন্পি ২ সাল তি ০৬০৮ এ পড 

| নন্দ॥ ৪৬ ॥ 

ৰ এই ব্ষিয়ের গ্রনাণ ভক্তিরদ।যুৃতপিন্ধুর পূর্নিবিভ!গে 
৷ দ্বিতীয় লহরীতে ১০৯ শ্লে।কে যথ| ॥ 

র এই হতে শ্ীকঞ্চনাম। দি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় কলের গ্রহ হইতে পরে 

ূ না, তবে যে সাপারণ জনকে নামাদি গ্রহণ করিতে দেখ! যায়তাহ।র 

৷ কারণ এই যে, ভগবন্ন।ম।দি গ্রহণে রলনাদি ইন্দ্রিয়গণ উন্মুখ হু হইলে 

তত. চিত ভর 



৮ 1: ন্ । | $ নি শা 

শোপিস পিসপে পাম্পি -শশি শী শশী তি শিশ্পশিিশি পেশী শীশী শি ছ্শগল ৮০১৭ সপ পপ আশি স্পা শীত আচ পপ ০.০ পপ পাপী 

পেবে মুখে হি জিহবদে ন্বয়মেব স্ফরত্যদঃ'॥ ইতি ॥ ৪৭ | 
ব্রহ্মা নন্দ হৈতে পূর্ণানপ্দলীপারণ। ব্রহ্মজ্ঞানি আকন্নিঞ। করে নিজ 

বশ ॥ ৪৮ ॥ | 

তথাহি-ভ্রীমন্ত।গবতে দ্বাদশক্ষদ্ধে দ্বাদশ।ধ্যায়ে দ্বিধা শৎ- 

শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি শ্রীদৃতব।ক্যং ॥ 

স্বহখপিভৃতচে ত।স্তদ,দত্ত(নযতাবো- 

ইপ্যজিতরুচিরলীল। কৃষ্ণ।সারাস্তদীয়ং। 
ব্যতনুত কৃণয়। যস্তত্বদ্পং পুবাণং 
তমখিলবৃদ্জিনত্বং ব্য।গসুনুং শতোহন্মি ॥ ৪৯ ॥ 

স্পা 7 টাকি শী শীট শী শশী ৯ ৬ শি পসতা ০1০৩ সাপ আজ এত শা শশোসীিপ পপ শী স্স্পিপীপত পাপ পাশ? পপি | পা পপ পিল 

মগণ্খমপি যঃ পথুদ।অহাঁর। ইতি ।হথ। গজজুস্য। জজাপ গরমং জাপাং গ্রাগ অন্মনান্তশি 

| ক্ষিতমিতি ॥ ৪৮ ॥ | : 
ভাঁবাথ্দীপিঙ্গাঘাং। ১২। ১২৭ ৫২। শ্রীগুরু'নমন্করে।তি | শম্গখেটনৈব পিভৃতং পুর্ণ 

চোতো যসা সঃ তেনৈব বুদস্থেইনান্িন্ ভাবো যগা তথাভূহোহপি অ্জতমা কৃচিরাভি- 

লালাঠিঃ আক; সারঃ শ্বস্থুখধৈর্যাং যা সঃ তন্বদীপং পরার্ধপ্রকাঁশকং ্রীভাগবতং যে। 

বাতনবহ'তং নতোহশ্মি ॥ ৮॥ 

৮ ৫ 

নাঁমাদি তাহাতে স্বযংই প্রক।শিত হইয়। থাকেন॥ ৪৭। 
ব্রঙ্গানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীগারণ ব্রচ্গজ্ঞনকি আকর্ষণ করিয়। 

নিজের বশীভূত কংরন ॥ 8৮ ॥ 
শ্রীমন্তাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে ১২ আধ্যায়ে ৫২ শ্রেরকে শৌনক।দির 

গতি ভ্রীসূতগে।ম্ব।মির বাক্য যথা? 
1... ম্বীয়ন্থণে পুর্ণচিন্ত, অন্যভাব বর্জিত, ভগপান্ অজিতের রুচির লীল।য় 

আাকুউচিত যে খষি এই তত্বপ্রদীগ পুরাণসংহ্িতা ব্যক্ত করিয়াছেন, 
4 সেই অখিলপাপনাশক ব্যালপুজ্র শুকদেবকে প্রণাম করি ॥ ৪৯ ॥ 

[২৯৪ জীচৈতন্যচরিতাম্বত। [ মগ্য। ১৭ পরিচ্ছেদ 
পপি শি ৩ 

ঢ 

-্াশীশিশাশী ৮৮ 



শ্ঙ 

মধ্য। ১৭ পরিচ্ছেদ |] প্রীচৈতন্যচরিতাস্থত। . টি 

| ব্রুঙ্গানপ্ন হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ। অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের | 

মন ॥ ৫০ ॥ | 
তথাহি গ্রীমন্তাগবতে গ্রথমন্কন্ধে সপ্তম।ধ্যায়ে দশমপ্নে!কে 

শোৌনকা দীন্ এতি শ্রীসৃতবাক্যং ॥ 
অ।ত্।রামাশ্চ যুনয়ে নিগ্রশ্থ! অপুযুরুক্রমে | 

কুর্ববস্ত্যহৈতৃকীং ভক্তিমিথস্তু তগুণে। হরিঃ ॥ % 

এহে! সব রহু কৃষ্ণচরণসন্বন্ধে। আত্মা।রামের মন হরে তুলসীর 

গঙ্দে ॥ ৫২ ॥ 

তথাহি শ্ীমন্তাগবতে জু্টীমক্ন্ধে গপদশ।ধ্যায়ে ভ্রিচত্বারিংশ- 

9 দেবগণং এতি ব্রহ্মবাক্যং ॥ 
স্পস্ট 

শসা --৮-- .. শীট ল উপ িাটাশাি শী -শ্পেস্পাপ পপি 7. এইট পাশা 2 শশী স্টাটাস শি 

্ীকুষষের € গুণ ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ স্বরূপ অতএব এ গুণ 

' আত্ম।র।মের মনকে আকর্ষণ করে ॥ ৫০ ॥ 

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমন্ভাগবতের ১ ক্ষন্ধে ৭ অধ্য।য়ে 

১০ ক্লোকে শৌনকাদির গ্রতি ঈ/সুতবাক্য যথা ॥ 
সুত কহিলেন, আত্মারাম মুনিলকলের কোন প্রকার হুদয়গ্র্থি 

নন থাকিলেও তীঁহারাও উরুক্রম প্রীকৃষে। ফলাভিনন্ধিরহিতা ভক্তি 

পেশা 

এ 

করিয়া! থকেন, হরির তাদৃশ অপাধ।রণ গুণ যে মুক্ত অমুক সকলেই 
তদর্থ সমুৎস্ৃক হয়েন ] ৫১ ॥ 

এ সকল কথ! থাকুক শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দলঙ্বগ্ধীয় তুলসীর গন্ধে 
আত্মারামের মন ছরণ করেন ॥ ৫২ ॥ | 

এই বিষয়ের গমাণ প্রীমন্ত।গবতের ৩ স্কদ্ধের ১৫ অধ্যায়ে 

৪৩ শ্লোকে দেবগণের প্রতি ভ্রহ্গবাক্য যথ|॥ 

* ইহার টীকা দধ্যখণ্ডের ৬ পরিচ্ছেদের ২০৭ পৃষ্ঠায় ১৩৩ প্লোকে আছে ৪ 

ঘা 
| [৮৮] 
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৬৯৬ _ শ্রীচৈতন্তচরিতা মুত । [মধ্য। ১৭ পরিচ্ছেদ | 
ূ ূ 

তস্যারবিদ্দনয়নস্য পদারবিদা-.. 1 
কিঞ্ল্রমিআতুলসী-মকরম্দবায়ুঃ | 

অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষং | 

ংক্ষোভমক্ষরভুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ৫৩ ॥ . ূ 
অতএব কৃষ্ণন।ম ন। আইনে তার মুখে । মায়াব।দিগণ য।তে মহা- 
বহিরু্খে ॥ ভাবকালী বেচিতে আগি আইল।ম কাশীপুয়ে। গ্রাহক 

নাহি না বিকায় লঞ।| যাব ঘরে ॥ ভারি বোঝ। লঞ্া আইলাম কেমনে 
লঞ] য।ব। অল্প স্বল্প মুল্য লঞ| ইহাঞ্ি বেচিব ॥ এত বলি দেই 

ভাবার্থদীপিকায়ং ৷ ৩। ১৫। ৪৩। শ্বরূপ।নন্দাদপি তেষ।ং ভজনানন্াপিকামাহ তলা 

পদারবিন্দয়ো; কিপক্ষৈঃ কেশরৈমি শ্রিতা য| তুলসী তলা। মকরনোন যু] বাযুঃ, শ্ববিবরেণ ৷ 

নাসাচ্ছিদ্রেণ। অঙ্ষরভূষ।ং ব্রঙ্গাননসেবিনামপি। সংক্ষোভং চিত্তেহতিহ্ষং তনৌ রোমাঞ্চ: | ূ 
ক্রমসন্দর্ডে। অর পদয়োররবিন্দকিপন্মিশ্র। যা তুলসীতি বা!খোয়ং। অরবিন্দতুলসো 5 

তদানীং বনমাল।স্থিতে এব জেয়ে। অস্ত্র তাবস্তগবদ।ত্ুভূত(নাং তেযামঙগগোপঙগানাং তেষু 

ক্ষোভকারিস্বং তৎসম্বদ্ধিনে! বায়োরপীতি ভাব2॥ ৫৩॥ 

্রঙ্মা কহিলেন, মুনিগণ গ্রণাঁম করিলে অরবিদ্দনয়ন ভগবনের 
বনমালাস্থিত পদারবিন্দবিলদ্মি-কিগ্রক্ষ-মিশ্রিতা ভুলসীর মকরন্দ বায়ু 

| ভাহাদিগের নাসারদ্ধ যোগে অন্তর্গত হইল, তাহাতে যদিও তাহার! 

ব্রহ্মজ্ঞ।নে নিরন্তর ব্রদ্মানন্দ অনুভব করিতেন, তথাপি উ।হ!দিগের চিভে। 
হ্র্য এবং গাত্রে লোম।ঞ% হইল ॥ ৫৩ ॥ 

এই জন্য তাহার মুখে কৃষ্ণ নাম আগমন করেন ন।, যে হেতু মায়া- 
সাদিগণ মহ।বহিমুখ হয়, আমি তাবকালী অর্থধ ভাবুকত্ব বিক্রয় 

করিবায় নিমিত্ত কাশীপুরে আগমন করিয়াছি, এস্থানে গ্রাহক নাই 
বিক্রয় হয় না, পুনর্ব্বার গৃহে' লইয়া যাইব। আমি গুরুতর বেঝ! লইয়! 

1 আ।পিয়ছি, কিরূপে লইয়া যাইব, যতকিঞ্চিৎ মুল্যে এই স্থানেই 
1 বিক্রয় করিব। এই বলিয়া যেই ব্রাক্ষণকে অঙ্গীকার পূর্ববক প্রাতঃ- | 

০১৪ _ আ 



টিন বি ০ স্পস্ট ০ শপ ০০ পপি ০ পপ স্প 

মধ্য । ১৭ পরিচ্ছেদ |] এীচৈতম্যচরিতাস্বত | ৬৯৭ 

বিপ্রে আত্মসাৎ করি। আঁতে উঠি মথুরা চলিলা গৌরহরি ॥ ৫৪ ॥ 

পেইতিন স্গে চলে প্রভু নিষেধিল। দুরে ছৈতে তিনজনে ঘরে 

॥1ঠ।ইল ॥ প্রভুর বিরহে তিনে একত্র মিলিঞ1| প্রভুর গুণ গন করে 

আনন্দে বসিঞ! ॥ ৫৫ ॥ প্রমাগে আলিঞ1 প্রভূ কৈল! বেণীন্সান। 

| মাধব দেখিয় ত।হা কৈল নৃত/ গান ॥ যমুনা দেখিয়। প্রেমে পড়ে 
ঝাপ দিঞ।। অন্ত্যেব্যস্তে ভট্াচর্য। উঠায় ধরিয়া ॥ ৫৬ ॥ এই মত 

ঠিন দিন গ্রয়।গে রহিল।। কুষ্জনাম প্রেম দিয়। লে।ক নিস্তারিল| ॥ 

| মথুরা চলিতে পথে ধাহ।প্রহি যায়। কৃষ্ণন।ম প্রেম দিঞ1 লে।কেরে 

ৰ নাচায় ॥ পূর্ণ যৈছে দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিলা। পশ্চিমদেশ 
০৯ পাশ ক ০১০০১ রী শিশিিশী শি শি হিশিশ শালী ৩ তি স্পিত225 ২০৮ ০২৮: লিল পাশা তা? পপ পাস _ . ও ৮ টক্পিপ্ািপি এপ পপ ৃ 

কালে উঠিয়া মথুণ।য় যাত্র! করিলেন ॥ ৫৪ ॥ 

ৃ তখন তপনামশ্র, চন্রশেখর, আর সেই ব্রাঙগণ এই তিন জন মহা- 
ূ এরভুর সঙ্গে যাইতে লাঁগিলে মহ। প্রভূ দূ হইতে এ তিন জনকে গৃহে 
| গঠাইয়। দিলেন, মহারভুর বিরহে তিনজন একত্র হইয়া! উপবেশন 
ূ পূর্বক আনন্দচিন্তে মহা পরভুর গুণ গান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥ 

এদিকে মহা ভু গ্রযাগ আগগন কবিয়। বেণীতে সন এবং মাধব 

 দর্শনপৃর্ববক তথায় নৃঠ্য ও গান করিলেন, তৎপরে যমুন| দেখিয়! প্রেমে 
| তাহাতে লক্ষ দিয়। পতিত হইলে, বলভদ্র ভট্টাচার্য ব্যস্ত সমন্ত হইয়। 
ৰ মহা প্রভূকে ধরিয়। উঠাইলেন ॥ ৫৬ ॥ | | 

।  এইরূপে মহা প্রভূ তিন দিবস গ্রয়গে অবস্থিতিপূর্বক কৃষ্ণনাম ও 
প্রেম দিয়া লোক ঘকণকে নিস্ত।র করিলেন, মথুর! যইতে যাইতে যে 

স্থানে অবস্থিতি করেন, কৃষ্ণন।ম ও প্রেম দিয়া পোকদিগকে নৃত্য করান 

পূর্বে যেমন দক্ষিণ খাইতে লোক নিস্ত|র করিয়াছিলেন দেই প্রকার 
সমুদয় পশ্চিম দেশ বৈঝব করিলেন । পথে যাইতে য।ইচে যে চ্ছ!নে, 

ব্ হির্িকারা ৮ 



| ৬৯৮ শ্রীচৈতম্থচরিতাম্বত। [মধ্য । ১৭ পরিচ্ছেদ ূ  

তৈছে লব বৈষুব করিলা ॥ পথে ধাহা ধাহা হয় যমুন! দর্শন। থা 
ঝাপ দিএ| পড়ে প্রেমে অচেতন ॥ ৫৭ মথুর| মিকট আ।ইগাম। 
মধুরা দেখিএা। দগুবৎ হৈয়। পড়ে প্রেধ।বিউ হৈঞা॥ মধুধা | 
আগিয়া কৈল বিশ্রান্তি তীর্থ স্মান। জন্মস্থান কেশব দেখি করিল! 
প্রণাম ॥ প্রেমাবেশে নাচে গায় সঘন হুঙ্কার। গ্রভুর প্রেমাবেশ দেখি 
লোকে চমতকার ॥ ৫৮ ॥ এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া। প্রভুমঙ্গে। 
নৃত্য করে প্রেমাবিষউ হৈঞা ॥ ছুঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলা 
কোলি। হরি কৃষ্ণ কহ ঢু'হে বলে বাহু তুলি ॥৫৯॥ মথুর। আইল। 
কৃষ কোলাহল হৈল। কেশনসেবক এভুকে মালা পরাইল ॥ লোক, 
কহে প্রভু দেখি হই বিশ্ময়। একূপ এ প্রেম লৌকিক কড়ু নয়। | 

পা শা পপ. পপ পপ -. ++ শিট 

যমুনা দর্শন হয়, প্রেমে অচৈতন্য হইয়া ওথায় ঝাপ দিয়া পতিত 
হয়েন ॥ ৫৭ ॥ 

অনন্তর মথুর।র নিকট অ।গগন করিয়া মথুরা দর্শন করত ্রেমাবিউ 
হইয়া দণ্ডবৎ পতিত হইলেন, তৎপরে মথুরা দর্শনপুর্ণিক বিশ্রান্তি-: 
তীর্থে (বিশ্রামঘ।টে ) স্নান করত জন্ম স্থান এবং দেখিয়া প্রণাম করি: 

লেন। পরে প্রেমাবেশে নৃত্য, গান ও ঘন ঘন হুষ্ক(র করিতে থ[কিলে, 
গ্রভূর প্রেমাবেশ দেখিয়! লোকের চমৎকার বোধ হুইল ॥ ৫৮॥ 

এ সময়ে-এক জন ত্রান্ষাণ প্রভুর চরণ ধারণপুর্র্বক পতিত হইয়া 
প্রেমে আবিষ্ট ইওত প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ছুই জন. 
প্রেমে নৃত্য করিতে করিতে কোল|কোলি এবং বাহু তুলিয়া হরি, 

| কৃষ্ণ কহ” এই কথা বলিতে বাঁগিলেন ॥ ৫৯ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ মধুর! অ।পিলেন ধলিয়া কোলাহল হুইল, কেশবের ঘেবক ূ 

প্রভুকে মালা পরিধান করাইলেন। লোক সকল প্রতৃকে দর্শন | 
করিয়। বিন্ময় চিত্তে কহিতে লাগিল, এরূণ প্রেম কখন লৌকিক 

২ িশাীশ্িট 

| 
| 

1 

। 



০০ পাপা টতিীিীশীশিস্পপীশিশিীিা শশী 

০০ 

| । ৫ 1 হ ? 

মধ্য । ১৭ পরিচ্ছেদ |] প্রীচৈতন্যচরিতাস্ৃত। | ৬৯৯ 

দর্শনে লোক প্রেমে মনত হৈঞ।। হাসে নাচে কান্দে গায় কৃষ্ণনাম লঞঃ| ॥ 

সর্ব! নিশ্চয় ইই কৃন্ অবতার । মথুন। আইল। লেকের করিতে 

নিন্তার ॥ ৬৭ ॥ তবে মহা ঞভু সেই ত্রাক্মণ লইয়া । তাহাকে পুছিল 

কিছু নিভৃতে বলিএ। ॥ আচার্ধ। মল তুমি বৃদ্ধব্র।দ্ধণ। কীহা হৈতে 

পাইলে তুমি এই প্রেমধন 1 ৬১ ॥ বিগ্র কহে শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী। 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরানগরী ॥ কৃপাকহি তেঁহ মোর গিলয়ে 

রহিল। ৷ মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষ। কৈল। ॥ গেগ।লপ্রকট- 

সেবা কৈল| মহাশয় । অন্য।পিহ মেই দেবা গেবদ্ধনে হয় ॥ ৬২ ॥ শি 

প্রভু কৈলা তার চরণ বন্দন। ভয় পাএ। প্রভু পায় পড়িল ব্রাহ্ষণ ॥ 

বা. 

নহে। ফধাঁহ।কে দেখিমা শোক সকল প্রেমে মনত হওত কৃঞ্ণনাঁম উচ্চ।রণ 

করিয়া হাপ্য, রোদন ও গন করিতেছে, সর্নিগ্রকারে শিস্চয় ইনি শ্রীকৃ- 

ফের অবত।র, লোক নিস্ত/র করিতে মথুরায় আগমন কাঁরয়াছেন ॥৬০॥ 

তখন মহ।গ্রভূ সেই ব্র।ঙ্গণকে লইয়া নির্জনে উপবেশন করত তাহাকে 

কিঞিু জিজ্ঞানা করিলেন। আপশি আচধ্য, সরল ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, 

কাহার নিকট হইতে আপনি এই গ্রেমধন প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬১ ॥ 

ব্রাহ্মণ কহিলেন, গ্রীপাদ মাণবেন্দরপুরী ভ্রমণ*ক্করিতে করিতে মথুরা 

নগরীতে আগমন করিয়।ছিলেন। তিনি কৃপাপূর্বক আমার গৃহে অব- 

স্থিতি করত আমাকে শিষ্য করিয়া আমার হস্তে ভিক্ষা করিয়।ছিলেন। 

দেই মহাশয় গোপাল প্রকটিত করিয়। তাহার পেবা করনিয়।ছেন, 

অদ্যাপি লেই সেনা গোবর্ধনে অবস্থিত আছেন ॥ ৬২ ॥. 

এই কথ। শুনিষ। মহ।গ্রভু ত(হ।র চরণ বন্দনা করিলেন, ভয় পাই 

খা 

চপ 

রি 



পা শ্রীচৈতন্যচরিতামবত। [মধ্য। ১৭ পরিচ্ছে।! 
পপ পন সাপ পা 

এুডভু কহে তুমি গুরু আগি শিষ্যপ্রথয়। গুরু হঞ। শিষ্যে নমস্ক।র না 
যুয়ায় ॥ ৬৩॥ শুপিয়া বিম্ময় নিগ্র কহে ভয় পাঞ।। এছেবাত কহ 
কেন মন্য।শী হই ॥ কিন্ত তোমার প্রেম দেখি মনে অনুম।নি। মাধবে 
জ্রপুরীর মন্বন্ধ ধর হেন জানি ॥ কৃষঃগ্রেম। তাহ ধাহ! তাহার লম্বন্ধ। 

১ তীহ। বিনা এই প্রেমার কীহা নহি গন্ধ ॥ ৬৪ ॥ তবে ভট্টাচার্য্য তরে 
সম্বন্ধ কছিল। শুনি আনন্দিত পির নাচিতে লাগিল ॥ তবে বিগ্র প্রভু 

, লঞ1 আইল নিজ ঘরে। আপন ইচ্ছায় গ্রভৃর নানা সেবা করে ॥ ভিক্ষ| 
লাগি ভ্টচার্য্যে করাইল রঙ্গন। তবে মহাপ্রভু হালি বলিলা বচন। 
পুরীগোগ।ঞ্ি তে।ম।র ঠাঞ্জি করিয়া,ছন ভিক্ষা! | মোরে তৃমি ভিক্ষাদেহ 

বিডির রা হি ০ তর শশা পাটি পশস সা ৭ দাপট 

গেই ব্রাঙ্মণও মহ।প্রভূর চরণে পতিত হইলেন, তখন মহাপ্রতু কহি- 
লেন, আগনি আগার গুরু, আমি শিষ্যপ্রার, গুরু হইয়। শিষ্যকে নম- 
স্কার কর! উপ্যুক্ত হয় না ॥ ৬৩॥ ৃ টু 

এই কথ। শুনিয়। ব্রঙ্গণ ভীত হও সধিল্ময়ে কছিলেন, প্রভে! 
আপনি মন্্যাপী হইয়। অ।ম!কে এ কথা কহিলেন কেন? কিন্তু আপন- 
ক।র প্রেম দেখির! আমি মনে অনুমান করিতেছি, আপনি যেন মাধ- 
নেন্দ্রপুবীর সন্বদ্ধ ধারণ করেন, যেস্ানে তাহার শশ্বন্ধ সেই স্থানেই কৃষ- 
প্রেদ হাহ। ব/তিরেকে কোন স্থানে এ প্রেমের গন্ধ নাই ॥ ৬৪ ॥ 

তথন ভট্টাচ।ধ্য তাহাকে ন্বন্ধ কহিলেন, ব্রাঙ্মণ শুনিয়! আনন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন । তৎপণে ব্রাহ্মণ গ্রভুকে লইয় নিজগৃহে আগ- 
মন করত আপন ইচ্ছানুসারে প্রভুর নান|বিধ সেবা করিতে লাগিলেন, 
ভিক্ষার. জন্য ভটচার্ধ্য রন্ধন কর!ইলে তখন মহাপ্রভু হাপিয়৷ কছিলেন, 
পুরীগোস্বমী আপনকার নিকট ভিক্ষা করিয়।ছেন, আপনি আমাকে 

রিনি রোরারারাাারি রিটন. 

ডি 

পচ থা 



পপি পি. পা পপ ০ অপ পপ তা পপ পো ০ পপ পাপী পস্পি ২7 পি সিল পাস কপি কত এপি সুভ 

মধ্য । ১৭ য় রী | ] জ্ীচৈতন্যচরিত।মুত | ৭১ 

নিরসন টিন এ ৪ সিভি ২.4 ঞ চি ২৯ ৩৯ শ্রী শান পাপ পি পিট ও পিপিপি পাপী সপ প্যাক 

সেই মোর শিক্ষ ॥ ৬৫ ॥ 

তথাহি শ্রীভগবদগায়।ং তৃতীয়।ধ্যাতয় একবিংশ[ত শ্লে।কে 

অঙ্ভুনং প্রতি প্রীরুষ্ণবাক্যং ॥ 

ৰ যদ্যদাচরতি অেষ্ঠস্তভদেবেতরে। জনঃ | 
ৃ সযং প্রমাণং কুরুতে লে।কস্তদনুবর্ততে ॥ ৬৬ ॥ 

| 

ূ 
728 
টি 
| ৰ 
| 

যদপি সনৌড়িয়াজাতি হয় সে ব্রাঙ্গণ। মনৌড়িঘার ঘরে সন্ন্যাসী 
ন| করে ভে।জন ॥ তথাপি পুরী দেখি তার বেঞ্ণব আচার। শিষ্য করি 

তার ভিক্ষ! কৈল অপ্পীকার ॥ মহঞভু যদি তারে ভিক্ষ। মাগিল। দৈনা । 
করি পেস বিগ্র এভুরে কহিল ॥ তোমারে ভিক্ষ। দিব এই ভাগ্য গে 

গা 
শশা ৮ লাশটি স্পাপীা ৭ পপ পপি পাপা পি এপ পপ ০০ পপ মি ২৩ তা িস্প্প্পা পাপী পপ 4 ও ১ ৮৩ আতপাপিপ্পা পপ শী শপ ১ ৮১৭ শাস্পাশীটী পিপিপি 

কন্মকরণে লোকসংগ্রহে। যথ। স্যান্তদ!হ যদ্যধিতি। ইতর: প্রারতোহপি জনম্তন্তদেবা, 

৷ চরতি স শ্রেষ্ঠো জন; কর্শশান্ত্রং তন্িবৃস্তিশান্রং বা যত্প্রমণ' মনাতে তদদেব লোকোহপানু, 

সরতি ॥ ৬৬ ॥ 

১8৯4৫ ইউ 5 এ শ্রশিিরিি 5 তি, এ 2৭ সসপারারর০৮-.. রর নি 6 ০ পপ “তি... ্ারঞ 

ভিক্ষা দিউন, তাহাতেই আমার শিক্ষা হইবে ॥ ৬৫ ॥ 

, এই বিষয়ের প্রমাণ ভগবদগী ত।র ৩ অধ্যায়ে ৩১ ॥ 
অর্ুনের প্রতি শ্রীরুষ্ণের বাক্য যথ| ॥ 

শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করিয়। থ!কেন, ইতর লে।ক সকল 

উহ! অনুকরণ করে, তিমি যাহাকে গ্রাম।ণ বলিয়! স্বীকার করেন, 
লোকে তাহারই অনুবন্তাঁ হয় ॥ ৬৬ ॥ 

যদিচ সেই ত্রাঙ্মণ সনৌড়িয়াজ।তি হয়, সনৌড়িয়!র গৃহে সমগাসী 
| ভোজন করে ন।, তথাপি পুরীগোস্ব!মী *াহার বৈষ্ণবচার দেখিয়া! 
ূ তাহাকে শিধা করত তাহার ভিক্ষ। অঙ্গীকার করিয়াছেন । যখন" মহা- 
্ তাহাকে ভিক্ষা প্রার্থন। করিলেন, তখন ত্রাঙ্গণ কহিলেন, আপ 



৭০২ শ্ীচৈতন্যচরিত।মুত। [মধ্য। ১৭ পরিচ্ছেদ। 
০ পাপ 

আমার। তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার বিধি ব্যনহার | দুর্দখ লোক 

তোগার করিবে নিন্দন। সহিতে নারিব দেই ছুষ্টের বচন ॥ ৬৭ ॥ প্রত 
কহে আর্গত স্মৃতি যত খাষগণ। মব এক মত নহে ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন ॥ ধর্ণা- 

স্থাপন হেতু সধু ব্যবহার। পুরীগে।সাঞ্ডির আচরণ সেই ধর্মলার ॥৬৮। 
তথ।ছি এক।দশীতত্বে দশমীবিদ্ধৈকাদশী- 

প্রকরণধূতহ্থেমাদ্রিনিবন্ধীয়ব্য।/সবচন) ॥ 

তর্কোহ গ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ে। বিভিন্ন নাস।বৃধিধদ্য মতং ন ভিন্নং। 

২৭ সপ পপ ৮ শাক ০ 55০ নিত ০০০৯৫222৮54 ১8৯৮-5- ০১ প্লাস তে শা শিস শিপ পপীশীশ সাল 

তর্ক ইতি । তর্ক? শাস্সবিশেষ:ং | অপ্রতিষ্ঠঃ কেবল" বাদ!ম্ববাদরূপঃ কর্তবাঁকর্তবাত! 

নান্তীত্যর্থ:। শ্রতয়ো বেদাঁদয়ে! বিভিন্নাঃ পৃথক্ পৃথক্ মশ্টান্বি তাঃ | অসৌ ধধির্ন সাঁৎ যা, 

মুনের্ভি্ং মতং ন ভবেং। স আচার্ধাঃ ধর্ংগ্বাপনকর্তা ন সাঁং। অতএব নিধশতঃ ধর্মসা 

পিপল শা পোপ ০ পল পা পাপী পাপ পপ পট আপ পা 77707 

নাকে যে আমি ভিক্ষ। দিব, ইহা! আমার সৌভাগ্য, অ।পনি ঈশ্বর, আপ- 

ন।র বিধি ব্যবহ।র নাই, ছুর্মুখ লৌক সকল আপনকর নিন্দা করিবে, 

আমি সেই ছুষ্টদিগের বাক্য সহা করিতে পারিব না! ॥ ৬৭ ॥ 

গ্রভু কহিলেন, শ্রঃতি, স্মৃতি ও যত খধিগণ সকলের এক মত নহে, 

উহাঁদিগের ভিন্ন ভিন ধর্ম, সাধুদিগের ব্যবহ।র ধর্মাস্থাপনের নিমিত্ত, হয়, 

 পুৰীগোস্বামির যে আচরণ তাহাই ধর্টের মধ্যে সার জানিতে হইবে ॥৬৮ 
এই বিষয়ের গ্রম।ণ একাদশীতত্বে দশমীবিদ্ধা একাদশী- 

প্রকরণধূত হেমাদ্রিনিবন্ধীয় ব্যাস্ধচন যথ1॥ 

তর্কের অগ্রতিষ্ঠা আছে. শ্রুতি সকল ভিন্ন ভিন্ন, ধাহী'র মৃত ভিন 

নহে, তাহাকে খধিই বল। যায় না, ধর্মের তত্ব (যাধার্থ) গুহার. মধ্যে 

| নিহিত আছে.অর্থাৎ ধর্মের তত্ব ক্হেই,জানে না, মহাজন ফেছিকে 



মধ্য! ১৭.পরিচ্ছেদ | ) প্রীচৈতন্যচরিতাস্থৃত । ্ঠ রণ ও 

 ধর্মস্য তং নিহিতং গুহায়াং মহাঁজনে। যেন গতঃ স গদ্ছাঃ॥ ৬৯ 

তবে সেই বিগ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল। মধুপুরীর লোক প্রনভুকে 

দেখিতে আইল ॥ লক্ষপংখ্য লে।ক আইল নাহিক গণন। বাহির হইয়া 

এভু দিল! দরশন ॥ বাহু তুলি বলে প্রভু বোল হরি হুরি। প্রেমে মত্ত 

নাচে লে।ক হরিধ্বনি করি ॥ ৭* ॥ যমুনার চবি্বশঘ।টে গ্রভু কৈল ন্নান। 

পেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় ত্তীর্ঘস্থান ॥ স্বযন্তু বিআ।ম দীর্ঘবিষুঃ ভূতেশ্বর। 
মহাবিদ্য। গোকর্ণাদি দেখিগ মকল ॥৭১॥ বন দেখিবারে যদি প্রচ মন 

ররর ররর ০০৩ নক চে 

ধর্্সংস্থাপনসা ভত্বং ইদং ন করণীন্নং। গুহাঁসাং পর্বাতকনারায়।ং নিহিতং ন প্রাণ্ডং সাং। 

যেন পণা মহাজন$ ধর্শাচার্ণাঃ গতঃ প্রাপ্ত; স এব গশ্থঃ মাধুমার্গঃ আশ্রয়ণীয়ে। ভবেদিতি ৬৮ 

গগন করিয়।ছেন তাঁছ।কেই পথ জানিসে তার্থাৎ দেই পথে গমন করিলে 

কখন বিশ্ব ঘটিবে ন| ॥ ৬৯ ॥ - 

তখন গেই ব্রান্ষণ প্রভৃকে ভিক্ষা করাইলেন, অন্তর মধুপুরীর 

লোক নকল প্রতুকে দর্শন করিতে আগমন করিল । লঙ্ষং খ্যক লোক 

আদিল তাহার গণন। নাই, মহা প্রভু বাহিরে আসিয়া তাহ।দিগকে ' দর্শন 

দান করিলেন । এবং বু উত্তোলন করিয়া! [হরিবল হুর়িবল বলিতে 

থ/(কলে, লে।ক সকল প্রেমে মত্ত হইয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিল ॥৭5॥ 

, অনন্তর মহাপ্রভু যমুনার চবিবশ ঘটে স্নান করিলেন। সেই ্রাঙ্মণ 

মহাপ্রভূকে তীর্থ সকল দর্শন করাইতে লাগিলেন। যথ।_্বযন্ বিশ্রাম 

ঘাট দীর্ঘবিষুঃ। তুতেশ্বর, মহ।বিদ্য। ও গোকর্ণ টাকি সকল: স্থান, শন 

করিলেন | ৭১ ॥. 0. রাবার রানে 
০ মি 

শি 
রর ্ 

নত এ রঃ 
র্ ভু 

টি মু ছাপ 

4 ও | | | $ এ রি ্ঃ 

[৮৯] 



হরর 3২১ ৪, ভি রি, রঃ ঁ 

উচৈতগচ্রিতা যত । [মধ্য। ১৭ পরিচ্ছেদ। 

কি 
.কৈল, | সেই তত ব্রাহ্মণ তবে নিজসঙ্গে লৈল॥ মধু তাল কুমুদ বহুল! 

বন গেল! | তাহ! তাহা স্নান করি প্রেমাবিষ্ট [হৈলা ॥ পথে গাভীঘট। 
চরে ্রত্ুকে দেখিয়।। প্রভুকে বেয়ে আসি হুঙ্কার করিঞা ॥ ৭২। 
গাভী দেখি স্তব্ধ প্রত প্রেমের তরে । বাৎসল্যে গাভীগণ চটে গরুর 

| অঙ্গে ॥ নুস্থ হঞ। প্রভু করে অঙ্গকগুয়ন | এভু সঙ্গে চলে নাছি ছাড়ে 

.ধেনুগণ । কষ্টস্থষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়।ল। প্রভুর কধ্বনি শুনি 
অ।ইল! মুগীগাল ॥ মুগ মৃগী মুখ দেখে প্রভুর অঙ্গ চাটে। ভয় নাহি 
করে সঙ্গে চলি যায় বাটে ॥ ৭৩॥ শুক পিক ভূঙ্গ প্রভূ দেখি পঞ্চম 

৷] গাঁয়। শিখিগণ নৃত্য তরে প্রভু আগে যায়॥ এ[ভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ 

স্পাশীশীশীাি শা শীীশীীশিতিশী ৩ শি 2৩০৯ শী পি, শি সপ টি আপ পাপী সী শ পশীশীী টি শশী 

নত 

: ১. 

মহা প্রভূ যখন বন দেখিতে ইচ্ছা! করিলেন, তখন সেই ব্রক্ষণকে 
সঙ্গে করিয়া লইলেন। ক্রুমে মধুবন, তালবন ও বহুলাবনে গমন করিয়া) 
সেই সেই ক্ষনে স্নান করত্ত প্রেমে আবিষ্ট হইলেন। পথে গাভী সকল 
,উরিতে ছিল প্রডুকে দর্শন করিয়া হুঙ্কার ধ্বনি করিতে করিতে আনিয়া 
্রদুকে বেষ্টন করিল ॥ ৭২॥ 

প্রভূ গভী দেখিয়া প্রেমের তরঙ্গে স্তব্ধপ্রা় হইলেন, গ।ভীগণ 

যাৎসল্যতরে প্রভুর অঙ্গ চাটিতে (লেহন করিতে ) লাগিল। প্রভু ুস্থ 
হই! গাভীগণের অঙ্গ কণুয়ন করিতে লাগিল, ধেশুরদ্দ প্রভুকে ত্যাগ 

ৃ রি ন! করিয়। সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল, কফেস্থষ্টে। গোপগণ ধেনু গকলকে 

রক্ষা করিল্, তৎপরে মহাপ্রভুর ক্ঠধ্বনিশ্রেবণ করিয়া যুখে যুখে স্গী- 
গণ ৪৭ উপস্থিত হুইল,'ম্বগ মগী সকল প্রভুর অঙগ চাটিতে লাগিল 

বং ভয় ন! করিয়া! পথে দঙ্গে সঙ্গে চলিতে আস্ত করিল ॥ ৭৩ | 
অনস্তর ওক, পিক (কোকিল) ভ্রমর প্রভূকে দর্শন করিয়া পঞ্চম 

.. 8 , 

্ 

্ টি শ 



ৃ 

ূ 
| 
| 

পপ পপি পাপী 

[লতাগন। অস্কর পুলক মধু অশ্রচবরিষণ ॥ ফল ফুলে ভরি জুল পুড়ে], 
প্রভুর পাঁয়। বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞ্চ যায় ॥ ৭৪ ॥ প্র দেখি] 

রন্দাবনের ন্থ[বর জঙ্গম। আনন্দিত বন্ধু ধৈছে দেখি বন্ধুগণ | ত্বা মবার 

| প্রীতি দেখি প্রভূ তাবাবেশে | মবা সঙ্গে ক্রীড়। করে হা! তার বশে ॥ 
প্রতি বৃক্ষ লতা! প্রড়ু করে আলিঙগগন। পুষ্প আদি ধ্যানে করে ক্ষ সম- 

| পণ ॥ অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে। কৃষ্ধবোল কৃঞ্যোল 
1 বলে উচ্চম্বরে ॥ ৭৫ ॥ স্থ।বর জঙ্গম মেলি করে কৃষ্ণধ্বনি। প্রভুর গম্ভীর | 

| স্বরে যৈছে প্রতিধ্বনি ॥ মগের গল! ধরি প্রভু করেন রেদন। ম্বগের |. 
পুলক অঙ্গ অশ্রু নয়ন ॥ বৃক্ষডালে শুক শারী দিল দরশন। তাহ। দেখি ৃ | রি, 

স্বরে গান করিতে আরম্ত কগিল এবং ময়ূরগণ নৃত্য করিয়া! প্রভুর অগ্রে 

৷ অগ্রে ঝাইতে ল।গিল | তৎপরে বৃন্দ।বনের বৃক্ষণতাগণ অস্কুরচ্ছলে পুলক 

| ও মধুচ্ছলে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল, রৃক্ষেরশ।খ। সকল ফলফুলে পরি- 

ূ পূর্ণ হইয়। প্রভুর চরণে পতিত হুইল, বন্ধু দেখিয়। বন্ধু যেমন ৬০ 
ৃ লইয়া যায় তদ্রেপ ॥ ৭৪ ॥ টা 
বৃন্দ! ননের স্থাবর জঙগম নকল মহাপ্রভৃকে দর্শন করিষ্ন। বন্ধুগণ ঘেমন 
| বন্ধুকে দর্শন করিয়। আনন্দিত হয়, তাছার ন্যায় আনন্দামুভব করিল, 
ৰ যে যাহ! হউক, মহাপ্রভু তডয্তাদিগের প্রীঠি অবলোকন করিয়! তাঁছ।- 
। দিগের বশীভূত হও মকলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। মহাগ্রভু 
। প্রতি বৃক্ষ লতাকে আলিঙ্গন করত তাহ।দিগের পুষ্প প্রভৃতি ধ্যানযোগে 

শ্ীষ্ণকে সমর্পণ করিলেন । এঁ লময়ে অশ্রু, কম্প, পুলক ও প্রেমে 

মহ প্রভুর শরীর অস্থির হইল এবং তিনি কির কষ বল টি বল 

বপিতে লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥ ১7 5 ক জি 
স্থাবর জঙ্গম সকল মিলিত হইয়া কৃষ্ধধ্বনি টানার সহাতক্ুর 

গম্ভীর স্বরেতে যেন প্রতিধ্বনি. হইতে .লাগিল। না সুগেক গলা! 
ঞ 1 

[নয ৯. টির $]. স্য
ালাইন । ধা 



এক 

৭৮ জীচেতগ্ঘচরিতাস্বত। [মগ্য। ১৭ গলদ 
রিটা ৰ 
প্রস্থ কিছু শুনিতে হৈল মন'॥ শুক শরিক! প্রভুর হতে উড়ি গড়ে। রর 
গ্রভূকে শুনাইএা! কৃষ্ণের গুগাঙ্টো ক পড়ে ॥ ৭৬॥ 

| তথাছি পলোবিদ্দলীলা মতে জয্োদশসর্গে উনভ্রিংশ শ্লোকে 
| শারিক।ং প্রতি শুকবাক্যং ॥ 

_পৌন্দর্্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং লীলা রমান্তস্ভিনী 
. বী্ধ্যং কন্দুকিতাক্জ্রিবর্ধ্যমমলাঃ পারেপরাদ্ধং গুণাঃ। | 

25---ইইিলিউিউলীলিইিউিজ ১৯০৪, 

সপাসপাত ৩৭ আপপিশ৮ শশী পি তা০ 
সপ পপ ০৮ 

. হৃদি শ্রগৌরাঙ্গদা প্রেরণয়! শুকপঞ্গী শ্রীঃফ্সা গুণং স্বয়ং বর্ণয়ন্তি। সৌন্দর্ধ্যং ললন। 

নীতি। অনমন্ম।কং গ্রভুঃ ভ্ীকষে। বিখং জগং অব রঙ্গতু। প্রভু: কিন্তৃতঃ। বিশ্বজনীন. 
ক্বীর্ধিবিশ্বগনানাং ব্যাপিনী কীত্ির্শো যস।" সঃ যথখ| গোবদ্ধনোজরণাদীতি দ্বিকৃ। পুনঃ 

কিন্তুতঃ জগন্মোহছনঃ | অগন্সোহনে হেতুমাহ। অহো পরমাডুঠং সর্বঞ্নাণাং অন্গরপ্রনং | 

শীলং ্বত।বো যদ্য সঃ। পুনঃ কিভূগঃ ললন।লীনাং ব্রঞজাঙ্গনাসমুহানাং ধৈর্য।দলনং ধীরঠা-. 

সাপটি িসিীস্িপাশী শশী শীশশপিশসপিশীক্ি 2 শশী) 2৩০ শী শি শটটীশিশিপপীিস্পিস্পিশশী পা পাপ 17 

ধরিয়া রে।দযন করিতেছেন, তাহাতে সৃগের অঙ্গে পুলক ও নয়নে অষ্রঃ 
পতিত হইতে ল।গিলে.। বৃক্ষশাখায় শুক শায়িক। আদিয়। উপস্থিত 
হইল, তাহা দেখিয়া মহা প্রভুর ফিছু শুনিতে ইচ্ছা হইল। শুক শারিকা, 

| উততিকা আসিয়া গ্রডূর হস্তে পতিত হইল এবং প্রভৃূকে শুন।ইয়। কের 

গুণএখিত শ্লোক পড়িতে লাগিল ॥ ৭৬ ॥ 

গোবিদ্দলীলামুতে ১৩ পর্গে ২৯ শ্লোকে এ।রিকার প্রতি, 
|  শুকেরবাক্য থা ॥ | 

শুক কহিল, হেশারির্কে! যাহার লৌনার্যয নিখিল ললনাকুলের 
চি হরণ করে, বীহার় লীলা রম। অর্থাৎ লক্ষমীদেবীকে স্তত্তিত: 

ক্ষ ক্হ।র বীর্য পর্ববতাশ্রেষ্ঠ গোবর্ধনফে কন্দুকিত অর্থাৎ বলক-| 

দিগের জীড়মক '(গেতুক) রুপে বিধান করিয়াছে। হীহায় গুগগণ 



সধ্য 1:১৭ পরিচ্ছেদ । ] প্রীচৈতন্যছরি তা ম্বৃত। ৭৯৭. 
সী পিপি ০ পিপিপি পি পিসি ০ ০ জা ০৯ ০-৩৯১০ ০ লব 

শীলঃ মর্র্বজনীদুরঞ্জীসমে। যস্যায়মন্মৎ প্রভূ - | 

বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্তিরধতাৎ কৃষ্ণ জগঘো।হনঃ, ॥:৭৭ ॥ . 

শুকবাক্য শুনি শারী করেরাধিকাবর্ণনং। ৭৮ ॥ 
. তথ।ছি গোবিনলীলাস্তে ত্রয়েদশনগ্গে ত্রিংমৎ শ্লৌ।কে 

সশুকং প্রতি শারিকাবাক্যং ॥ 

বিরান প্রিযত! শ্ববূপতা হুশীলত| নর্তনগ।নচাতুরী। 
- ০-শিপপীশ ০ সা শিপ পি 47 এপ ৯১7 

এপ শী পা পপ বাহার 

রঃ ডে 
ৰ ণ্ঙ চিত ষগা সঃ। পুনঃ ফিল । রগ! নী টারজান ক্ষোতবারিশ লীল। হা 

| সং। পুনঃ কিভুতঃ। কন্দুকিত: গোবদ্ধনঃ ভীড়: প্রশস্ত স্থ উন কতো যেমন তাদৃনং বীর্ষঘাঘ। 

| বলং যা স:। পুনঃ কিস্তৃ£:। পারেপবাদ্ধ' পরাদিঘখাারাঃ পারে অহীতে অমলাঃ ফেষ. 

রহিতাঃ গুণাঃ যলসোতার্থঃ ॥ ৭৭ ॥ 

ূ শ্রীরাধিক।য়াঃ সর্দগুণাকরহং শারিকাহ ছ্ীরাধিকেতি। পিয়ত | ব্ষয।সুকৃগা ত্বক 

ৃ তন[নুকুলানগতহতস্পৃহ!। তনু তপহহাকাল্।সাগ্রতকা জ্ঞানবিশেন: গিয়ত।। শ্বরূগত। 

ূ অসাধারণলৌন্দর্ঘাত| | কিছ শ্বং আগ্ানং বূপাহছে নিবণাতে যেন তংশ্বরূপং মহাভাবন্বরূপ' 

ৰ মিতি যানৎ তসা ভানঃ শ্বরূপত! | মহল যথ।। দেনী কৃদঃময়ীত্যাদি তযামত| তস্য রথে 

| অন।ক্ক্থিরিঠি যাঁনং। বনলহান্তরন আত্মনি শিষুং ব্যঙ্য়ন্তা ইবেত]াদি। দীপ 

| শোভনং শীগধ স্ব ভাব: চিন্ঠটনণ্চলাং ব| যসা।ঃ স। স্শীলত।। নর্তনগ!নচাতুনী নর্নগ গম 

ূ তয়োশ্চা হুরী নৈদ্ষী গাদনাাটৈ হু জবিধুগীতাদি প্রসিদ্ধে | কচি সমং মুকুলোন শবজ।চীর 
সি ১১--৮ 

পরার্ঘসংখ্যার অর্ধিক অর্ধাং: ঘানগ্ঠ, সাহার ভাব জাননকলের সুখ 

বিস্ত।র করিতেছে এবং ধ।হার বীস্ডে মস্ত বিখবগনের ছিতবিধ(ন করি- 

তেছে, সেই আমাদের স্বামী জগন্মোহন জীর্ণ নিখিল বিশ্বকে রক্ষা 

করুন ॥ ৭৭ ॥ | 

 শুকের বাক্য শুনিয়া এ।রিকা শ্রীর।ধার বর্ণন করিতে লাগিল 1২৮ 

উক্ত প্রকরণের ৩৯ শ্লোকে যথা 1 

শরিক! কহিল, শুক! শ্রীরাধিকার প্রি্ত। ( প্রে ),. সৌর 

দুশিলতা, নৃত্য ও গানের 'চাতুরী, গুপশ্রেণীরূপ সম্পত্তি এবং কবিতা : 

পর : £ 

০ ও পিপাসা ৮৩ পা পাশ 
শশা শিশি শি ২ শিট শা 2 তি 



২ ছু 

হি 

৭৮ শ্রীচেতন্যচরিতান্থত | [ সধ্য। ১৭ পরিচ্ছে্। 

গুণালি ম্পংকবিত! চ রাজতে জগম্মনে!মেহনচিতমোহিনী 1৭৯ 
 পুশঃ শুক কহে কৃধ। মদনমোহন ॥ ৮০ ॥ র 

তথাহি উক্ত প্রকরণে গ্রস্থক।রবর্ণিতং ক্লোকদং ॥ 
বংশীধ।রী জগন্।রীচিত্তহাণী স শারিকে। 

বিহারী ব্রজন।রীভির্ঁর।ম্মদনমেহনঃ ॥ ৮১ ॥ 
পুনঃ শারী কছে শুকে করি পরিহ।স ২৮২ ॥ 

মিশ্রিত1ঃ। উন্নিনো ইভাদি গ্রসিদ্ধে্চ। গুগালিসম্পং গুণানাং আলিঃ শ্রেণী সৈব সম্পং 
সম্পজপা! অ বৃলাবনেশ্র্ধযাঃ কীর্তন্তে গ্রবর! গুধ! ইত্য।দি। কবের্ডাবঃ কবিত]1। বা! কবিতা 

অলৌকিক কাবাবক্তত! কাবাং রসাত্মুকং বাক।ং যথ। বামৰাহ্ক্তবামকপোলো বলিতত্রর. 
ধরার্পিহবেধুমতারভা যাবদধ্যায়লমাপীঠি জ্েরং। রাজতে বিরাঞ্জতে। রাজতে ইতাস। 
সর্বজান্বযঃ। অগন্মনে।মে|ছলচিত্তমোহিনীতি যগ্রাীং বিশেষাপদনাং সাঁধাতয়! বিশেষণং 
জয়ং । ৭৯ | 

জীরাধারা: সর্বগুণশ।পিত্বং শ্রনবা শারিকাং সগ্ধোধ্য শুকপক্ষী পুনরাহ বংশীধারীতি । হে 
শ।রিকে স প্রসিদ্ধো মদনমোহুনো জীগ়াৎ লর্ধোংকর্ষেণ বর্ততাং। বংশীধারীতা।দিবিশেষণ- 
অগ্পেপ এতদভিবাজ্কং বংশীধারীঙানেন শ্রীনারায়ণতোইপি গুণবৈশিষ্টামুক্তং। জগন্নারীচিত্ত- 
হাদ্রীতাদেন সৌন্দর্্যাতিশয়ন্বং দর্শিতং বিহারী গোপনারীভিরিতানেন লীলাতিশয়ন্বং সুচিত' 
মিতি ভাব) ৮১ ॥ 

অর্থাং প1গিত্য, জগন্মোহন প্রকূফেরও মনে।মোহিনী হই লোড 
পাইতেছে ॥ ৭৯ ॥ 

' পুনর্বব।র শুক কহিল, শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন ॥ ৮৯ ॥ 
উক্ত প্রকরণের গ্রন্থকার বর্ণিত শ্লোকদ্য় যথ। ॥ 

শুক কহিল, হেশরিকে! যিনি বংশীধ।রী, যিনি জগম্মধ্যস্থ ন।রী- 
কুলের চিন্তহরণ করেন এবং যিনি ব্র্জনারীদিগের লহিত বিহার করেন, 
সেই মদন্মে|হন জন্বয়ুক্ষ হউন ॥ ৮১. | 

-. প্ুর্ববার শরিক! পরিহালপুর্বক কহিল ॥ ৮২ 
শপ. | | 



চি 5৭ পরিচ্ছেদ] ] ভ্রীচেতন্যচরিতা মৃত্ত। দ্র 

তথাছি তত্রৈব ॥ | | 
রাধ।সঙ্গে যদ! ভাতি তদা মদনমোহন; | 

ূ অন্যথা বিশ্বমোহোছপি শ্বয়ং মদনমেছিতঃ ॥ ৮৩ ॥ 

। এত শুনি প্রভূর হৈল বিশ্মঃ উল্লাস ॥ | 

শুকশ।রী উড় পুন গেল! বৃক্ষভালে। ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে 

কৃতৃুলে ॥ ৮৪ ॥ ময়ুরকণ দেখি কৃষ্ণকাস্তি স্মৃতি হৈলা। প্রেমাবেশে | 

মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িল! ॥ প্রভৃকে মুচ্ছিত দেখি গেই ত ব্রাঙ্গণ। ভট্টা- 

 চার্ধ্য সঙ্গে করে প্রভুর সন্ভর্পণা ॥ অস্তে ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞ্চ বহির্বাল । 
জলসেক করে অঙ্গে বসের বাতাস 1 প্রভুর কর্ণে কৃষ্ণনাম কছে-উচ্চ 

শুকপক্ষিণোকং শ্রীরুষ্ণসা মদনমোহনত্বং শ্রান্বা শরাধার়। সছ মদনমোহনন্বং বক্ুং পুনঃ 

শারিকাহ রাধাপঙ্গে ইঠি। যদ যশ্মিন সময়ে রাধয়। সং ভাতি দীপ্তিং করোতি তদ। তক্গি- 

ূ য়েব সমন্ধে মদনসা কন্দর্পদা মোহনঃ অর্থাৎ মদনং মুগ্ধং কৃতবানিত্যর্থঃ। অনাদ1 রাধায়।ঃ 

সঙ্গ' বিনা।ান্যসময়ে বিশ্বমোছে। বিশ্বমোহনোহপি সন্ স্বয়ং মদনেন কনার্পেণ মোহিত: ইত- 

স্ততত্য|মনুস্যতা রাধিকামনঙগ বাণবণখিল্লমানস ইতি স্মরণাৎ ॥ ৮৩৪ 
০০০০০ 

গড 

উক্ত প্রকরণে যথা ॥ 

শ্রীকৃঞ্চ যখন ল্লীরাধার সঙ্গে শোভা পান, তখনই তিনি মদনমে।ছল, 
জীরাধার সঙ্গরছিত হইলে শরীক বিশ্বমেহন হইয়াও স্বয়ং টা 
বিমোহিত হয়েন ॥ ৮৩॥ 

এই কথ! শুনিয়। মহা প্রভুর শিশ্ময় ও উল্লাল হইল, শুক শারী পৃন- 
বর্ষার বৃক্ষের শাখ।য় উড়িয়া গেলে মহাপ্রভু কুতৃহল সহকারে ময়ূরের 
নৃত্য দেখিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ & 

তৎপরে ময়ূরের ক দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের কান্তি স্মরণ হওয়ায় প্রেম।- 

বেশে ভূমিতে পঠিত হইলেন, তখন মঙ্থাপ্রভুকে মৃচ্ছিত দেখিয়া লেই 
সনৌড়িয়। ব্রাহ্মণ বলভদ্র ভট্টাচার্ষোর সহিত তীঁহার সন্তোধ সাধন করি-' 

বার নিমিত্ত তদীয় বহির্বাস বস্ত্র লইয়া অঙ্গে জলসেক ও বস্তার খায় 



৭ :. 32:28 পপ 

হী 
| (8১ শ্রীচৈ্নযচরিতামবতি 1 [মধ্য 1১৯৪ গুরিচ্ছেদ। রা | 

চিনা টিনিরা রা সী ্পাশীশিশীশীশিশিশীস্প্পীশি পিপিপি 

করি। চেতন পাইঞ। প্রভূ যায় গড়াগড়ি ॥ কণ্টক দুর্গ বৃনে অঙ্গ ক্ষত 

হৈল। ভট্াচা্ধ্য প্রডুকে ৫র।লে করি স্ন্ছ কৈল ॥:৮৫.॥.. কৃষ্ণবেশে 
প্রভুর প্রেগে গর গর মন। বে।ল বেল বলি উঠি.করেন নর্ভন ॥ ভা. 

চর্ষ্য সেই বিপ্র কুষ্ণনাম গয়। নাচিতে নাচিতে গ্রভূ পথে চলি যায়॥ 
[৮৬ ॥ এ্রভূর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাজ্মণ বিশ্মিত। প্রভুর রক্ষা! লাগি ভট্ট।- 

| চার্ধ্য চিন্তিত ॥ ৮৭ ॥ 'নীলাচলে ছিল! ঘৈছে প্রেম।বেশ মন। বৃন্দাবন 

যাইতে পথে ছৈল শতগুণ ॥ সহঅগ্ুণ প্রেম বাটে মথুরাদর্শনে | লক্ষগুণ 
প্রেম ছল ভ্রমে যবে বনে ॥ 'অন্যদেশে প্রেম উথলে বৃন্দ।ষন ন[মে। ৰ 

সাঙ্গাঁৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে ॥ প্রেমে গর গর অন রাত্রি দিবসে। | 
৯ ০২৮ পাচ উ। পপির ২শী ৭0৩৯ শীট ৮ শীত তি শীত শশী এ শি টিপিপি তাপসী পপ পাপ এ ০৯ পপি শা পা পাশ 117 

| করিতে লাগিলেন, তংপরে তাহার কর্ণে উচ্চ করিয়া রুষ্$নাস কহিলেন, 

তাহাতে মহাপ্রভু চেতন পাইয়া গড়।গড়ি অর্থাৎ ভূমিতে লুগ্ঠিত হইতে 

লাগিলেন। কণ্টকাকীর্ণ ছুর্গম বনে অঙগসকল ক্ষত বিক্ষত হুইল, ভট্রা- 

চার্য্য প্রভূকে ক্রোড়ে লইয়। স্মস্থ করিলেন ॥ ৮৫1 | 

কৃ্াবেশে মহা প্রভুর মন গর গর শর্থা্ছ ব্যাকুল হইল, বল বল 

ঘলিয়া গাত্রে।খ।ন করত নৃতা করিতে লাগিলেন । তখন-ভটাচার্ঘ্য আর! 
সেই প্ক্গণ কৃষ্ণনাম গন এবং মৃত্য করিতে করিতে পথে থর সন্গে 
চলিতে লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥ | 

রি লনৌড়িয। ত্রক্ষণ প্রড়ূর প্রেমাবেশ দেখিয়া বিশ্বায়াগঞ্ এবং [বলভদ্র 

| ভট্টাচার্য প্রভুর রক্ষ। নিগিত্ত চিন্তিত হইলেন ॥ ৮৭ ১ 

-. নীলাচলে মহাপ্রভু মন যেরূপ প্রেমাবি্ ছিল, বৃন্দাবন যাইতে পথে । 

কাহার, শতগুণ). মধুরাদর্শনে, এ প্রেম সহত্রগুণ এবং বনভ্রমণে লক্ষ 

এ বদ্ধ হইল । স্বন্য দেশে থাকিয়া! যখন র্মাবননাষে প্রেমউচ্ছলিত হয়, 

নজণে মেই বৃদ্দূবনে ভ্রমণ-করিতেছেন। দিখারাতর ম্ন গ্রেমে। আঅভি- 



তি 
খটি 

মধ্য । ১৭ পরিচ্ছেদ |] শ্রীচৈতন্যচরিতাস্থৃত। ৭১১. 

আমান ভিক্ষা দি নিবাহ কয়েন অভ্যানে ॥৮৮ ॥ এত মত প্রেম যাব 

ভ্রমিলা বার-বন। একত্র নিখিল সব নাযায় বর্ণন ॥ বৃদ্দাবনে হৈল যত 

প্রেমের বিকার । কোটি গ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার ॥ তবু লিখি- 
বাঁরে নারে তার এক কণ। উদ্দেশ করিতে করি দরিগ্দ্রশন ॥ জগং 

ভাপিল চৈতন্যলীল।র পাথারে। য/র যত শক্তি মেই পাথারে মাতারে ॥ 
ূ ্রীরূগ রঘুণাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিত।য়ত কহে কৃধ্দাপ ॥ ৮৭৪ 

॥% ॥ ইতি আ্াচৈতন্যচরিত।যুতে মধ্যখণ্ডে ১০০৪ নাম 

সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদ ॥% ॥১৭॥%॥ 
১০ ৪০৪০৮ ৮স্টিলিলী নি স্টিল তিল _.. ৮ শাশীশীশীীীিশী তি শীশাশ্পা 7 শপীীশিশীটী পি ০ স্পা টার 

€ 

|॥*॥ ইতি সপুদশঃং পরিচ্ছেদঃ ॥৯*॥ 

| 
ৰ 

|. 
| 
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ভূত হেতু অভ্য।গ বশঙঃ ম্লান ও ভিক্ষা দি নির্বাহ করেন ॥ ৮৮ ॥ 

ূ মহাপ্রভু যে সা দ্বাদশ বন ভ্রমণ করিলেন, সর্বত্রই এইরূপ 
ঈ প্রেম, এক স্থ।নের কথ লিখিলাম, মকল স্থানের বর্ণন করা দুঃনাধ।) 

ৰ য্দি অনস্তদেব কোটি গ্রন্থে তাহার বিস্তার লিখেন, তথাপি তাহার 

এক কণাও লিখিতে সমর্থ হয় না, আমি কেবল উদ্দেশ করিবার নিমিত্ত 

৷ তাহার দিগ্বর্শন করিতেছি। চৈতন্যলীলারূপ পাথারে অর্থাৎ জল- 
 প্লাবনে জগৎ ভ।[ময়। গিয়াছে, যাহ।র মত শক্তিমে তত সন্তরএ কাবতে 

পারে। গ্রীবূপ রঘুন।থের পাদগঙ্গে আশ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরজ 

| এই চৈতন্যচন্ি তাম্বত কহিতেছেন ॥ ৮৯ ॥ 

॥* ঘ. ইতি ভ্রীচৈতন্যচরিতাঁমতে মধ্যথণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যা-. 
যত্তর্কূত চৈতন্যচরিত।স্বতটিপ্পণীতে বন্দাবনগমন নাম সপ্তদশ পদ্ি- 
ছেদ |ঙ্জ॥১৭॥%॥ 

৮৬ 



শ্রীচৈতন্থচরিতায়ত। 
মধ্যলীলা। 
৮৯) ও 

অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ। 

রন্দ!বনে স্থিরচরারন্দয়ন্ স্ববিলোকনৈঃ | 
আত্মানঞ্চ তদালোকাদেগীরাঙ্গঃ পরিতে|ইভ্রম ॥ ১। 

জয় জয় গৌরচন্্র জয় নিত্যানন্দ। জয়|দ্বৈতচন্্র জয় গৌঁরতক- 
বৃম্দ॥২॥ এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে। আ।রিটগ্রামে আসি- 
বাহ হেল আঁচছিতে॥। আরিটে রাধকুণ্বার্তা পুছ লোক স্থানে। 
কেহ নাহি কহে সেই ব্রাহ্মণ না জানে ॥ ৩ ॥ তীর্থলোপ জানি প্র 

শপে পাপী তি শান পাটি এ শী শশা শশী ৮৬ এ ৮৮০১৪ 

বন্দাবন ইতি। শ্ীগৌরাঙ্গো বৃন্দাবনে পরিতঃ সর্ব অভ্রমৎ অমিতবান। কিং কুর্বান্। 
স্থিরচরান্ স্থাবরজঙ্গমান্ শ্বস্যাবলোকটৈ: করটণঃ নন্দন তেষাং দন আত্মানঞ্চাননায়, 
রিভ্যর্থঃ ॥ ১॥ 

গৌরাঙ্গদেব ন্বীয় অবলে।কনদ্বারা স্থাবর জঙ্গমকে তথ আপন!কে 
ব্ন্দাবন দর্শনদ্বারা আনন্দ প্রদান করত  ঘর্বতোভাবে ভ্রমণ করিয়া-। 
ছিলেন ॥ ১॥ ৮. ৭ 

গৌরচন্দ্রের জয় হউক, গোৌরচক্দ্রের জয় হউক, নিত্যানন্দের জয়; 
(হউক, অট্বতচন্্র ও গোরভক্তবৃ্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ও 
1. মহাপ্রভু এইরূপ নৃত্য করিতে করিতে আরিটগরামে আগমন করিলে 
এ স্থানে উহার অকস্মাৎ বাহা হইল, আরিটগ্রামের লোক মকচু্র 

নিকট রাধকুণ্ডের কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ বলিতে পারিল ন! | 
এবং সেই ব্রাহ্মণ তাহা! অধগত নহেন ॥ ৩॥ | 

-মর্ধাজ্জ ভগধান্ মহাপ্রভু তীর্থলোপ জানিয়া ছুই ধান্যক্ষেত্রে অলপ 
টু _ ছু 
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চর এ 

মধ্য | ১৮ পরিছেছদ |] জ্ীচৈতম্চরিতামুত । ৭১৩ 

সর্দজ্ঞ ভগবান্। ছুই ধানাঙ্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান॥ দেখি লব] 
গ্রামী লোকের বিশ্ায় হেল মন। প্রভু প্রেমে করে রাঁধাকুণ্ডের স্তবন”- | 
সর্বিগোপী হৈতে রাধ! কৃষ্ণের প্রেয়লী। তৈছে রাধ।কুণ্ড [প্রিয় প্রিয়ার 
সরণী ॥ ৪8 ॥ | 

তথাহি লঘুভ!গবতামুতে উত্তরণ একচত্ব।রিংশ|হধত- 
ূ পদ্মপুরাণবচনং ॥ 

যথ। রাধা প্রিয়। বিষেইাস্তন্য।ঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা । 
সর্ববগোপীষু সৈনৈক। বিষ্ঞোরত্যন্তবল্লভ। ॥ ৫ ॥ 

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে। জলে জলকেপলি করে 
চীরে রাসরঙ্গে ॥ সেই কুণ্ডে যেই একবার করে সান। তারে রাধা- 
টীম প্রেম কৃষ্ণ দেন দান ॥ কুগডের মাধুরী যেন রাধ।র মধুরিমা। কুণ্ডের 

চিল ছিল, তাহাতেই গিয়। ্নান করিলেন। তদ্দর্শনে গ্রামন্থ লোকের 
মিন বিস্িত স্থইল, তখন মহ প্রভু শ্রীরাধ।কুণ্ডের স্তব করিয়া কছিলেন, 
মস্ত থোপী হইতে যেমন আরাধ। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসী” প্রিয়্তমার 
রোবর হেতু শ্রীরাধাকুণ্ডও তাহার তদ্রপ খথিয় ॥ ৪ ॥ 

ৃ এই বিষয়ের প্রমাণ লঘুভ।গবতাম্বতের উত্তরথণ্ডে 
৪১ অস্কধৃত পদ্মপুর'ণের বচন যথ। ॥ 

যেমন শ্রীরাধ। বিষুর প্রেয়দী তন্রপ ভাহ।র কুণ্তও প্ীকৃ্ণের প্রিয়- 
ঠিম, যে হেতু সর্ববপ্রেয়পীগণ.মধ্ এ শ্রীর(ধা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্পতা- 
দপে পরিগণিত হইয়াছেন ॥ ৫ ॥ | | 

যে কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ নিহ্য শ্রীরাধিকার লঙ্গেজলে জলকেলি এবং |. 
পে রামরঙ্গ করেন, মেই কুণ্ডে যে ব্যক্তি একবার মাত্র স্নান করে) 
শিক তাহাকে শ্রীরাধার তুল্য প্রেম দান করেন, মেমন জ্ীরাধার 
ড় ॥ শা 



৭১৪ ভিানিনাির [মধ্য। %৮ গরিচ্ছেদ। 

মহিমা মেন রাধার মহিমা! ॥ ৬ ॥ 

তথ।ছি গে।বিন্দলীল।ম্বৃতে সপ্তমপর্গেব্যধিকশতক্জোকে 

গ্রন্থকারবাকাং ॥ 

শ্্ীরাধেব হরেন্তদীর সরসী প্রেষ্ঠভুতৈঃ শ্বৈশুৈ- 

ব্যাং ভ্রীযুতমধববেন্দুরনিশং গ্রী তা! তয়! জড়তি। 

গ্রেমাশ্িন বত রধিকেব লশুতে যগ্য।ং নকুৎ স।নকৎ- 

তস্য। বৈ মছিম। তথ| মধুরিমা কেনাস্ত ব্যঃ ক্ষিতৌ ॥ ৭ ॥ : 

| 
প্ীগৌরাঙ্গ এবং বৃন্দাবনং পরিক্রমা রাঁধাকুণ্ড গহা তশ্মহিমানং বর্তি ল্লীরধেঠি। 

তদীয়সরণী শ্লীরাধ।কু গ্াথ।| হরে ভীকজ্ঞদ্য পে্ঠা প্রিয়তমা কা ইব রাধেব কৈঃ করটণঃ 

শ্বৈরসূতৈ। লিগ্স্থচ্ছগদ্ধগ! গনদ্ব।দিভি৭: । যসাাং সহীপাাং অনিশং নিরস্করং ভীযু*মাধবে' 

দু: প্রীরঞ্খ৪ন্র: প্রীতা। থরমহর্ষেণ তয় রাধয়া মহ ক্রীড়তি বিহরতি। পুর্বাঞ্ধেন মাধুর্দা 

মুক্তা পরার্ধেন মহিমানম।হ। যপ্)াং স€ৎ একবারং ম্নানকজ্জনঃ অস্মিন্ হরৌ বাত আশ্চর্ণ।ং 

রাধিকা ইব প্রেম লভতে প্রাপ্তি । তত্তম্মাক্ষেতোন্তসা! মহিমা মধুরিমা চ ক্সিতৌ পৃথি' 

ধাঁং কেন জনেন বঞ্রেোহ্স্ত বরশনীগনে! কঠি নি রা শকাতে ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ 

মধুরিমা তজীপ কণডের মাধুরী, আর গেমন শ্রীর!ধ।র মহিমা, তদ্রপ 

কুণ্ডের মহিম। জানিতে হইলে ॥ ৬ 

এই বিষয়ের গ্রমাণ চবির ৭সর্গে 

১০২ শ্লোঁকে গ্রন্থক।রের বাক্য যথা ॥ 

ইতঃপূর্ব্বে যে কুণ্ডের বর্ণন করিয়া আগদিল।ম, এ মরমীই শ্রীকৃষ্ণের 

্রীরাধা তুল্য প্রেয়সী, ত্রজের পূর্ণচন্দ্র মাধব উহার গুণে বশীতুত হইঃ! 

উহাতে নিরন্তর জ্ীরাধার সহিত বিহার কর্িয়| থ।কেন, যে ব্যক্তি 

উহাতে একবার মাত্র স্নান করেন, তিনি ভীরাধার ন্যায় গ্রীক্ের 

গ্রেমভাজন হইয়। থাকেন, অতএব ধরামগুলে এমন কে. আছে যে, এ 

নসীর মহিমা ও মধুরিস! বর্ণন করিতে সমর্থ লইবে 10৭ ॥ 

রা রি 2 ৫ 
চু 

এল লা এ শী পে সপোসসপপোসপীপপপপউজ শি 
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মধ্য. ২৮ পরিচ্ছেদ ।.] শ্রীচৈতন্যচরিত।ম্বত। ৭১৫.] 

কী পিক পপ, পট: পপ সপ পল 

|. এইমত স্তুতি করে প্রেমাধিউ হঞা। তীর নৃত্য : করে কুগুলীল | 

ক্মউরিএত| ॥ কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞ। তিলক করিল। ভট্ট।চর্যয দ্বারে |. 

মুন্তিক। সঙ্গে কিছু লৈল ॥ তবে চলি আইল। প্রস্ু সমন-রোলর। উহা] 

গোবর্ধন দেখি হৈল। বিহ্বল ॥ গো বর্ধন দেখি প্রভূ হেল। দণ্ডবং। এক 

 শিল। আলিপিয়! হৈল উনমন্ত ॥৮॥ প্রেমে মন্ত চলি আইল! গো বর্ধন 

গ্রাম । হরিদেব দেখি.তরে করিল প্রণাম ॥ মথুর।পন্মের পশ্চিমদলে 

যর বাস। হরি,দব নারায়ণ আ।দি পরকাশ॥ হরিদেব আগে নাচে 

প্রেমে মন্ত হঞ। ৷ লোক ঘব দেখিতে আইল আশ্চর্য শুনিঞা ॥ প্রভুর 

প্রেম পৌন্র্ধ দেখি লোকে চমৎকার। হরিদেব ভৃত্য শ্রভুর করিল 

ংকার ॥ ভ্টাচার্ধ্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাকক্রিয়া কৈল। ব্রহ্গকুণ্ডে স্নান করি 

প্রভু ভিক্ষা কৈল ॥ সেই রাত্রি রহিল! হরিদেবের মন্দিরে । রাত্রে হা- 
০৮৯টি ০ ১৩ তি পতি ৪০ তত ও শিপ পপ 1৩৩ ২ শনি পি ইত বাশ ্পশাশীত পিপিপি শসপ পপ পরসি 

গৌরাগদেব এইরূপ ভ্রীর।ধাকুণ্ডের স্তৃতিকরণানম্তর টগি স্মরণ 

। করত তনীরে নৃতা করিতে লাগিলেন । তৎপরে কৃণ্ডের মৃত্তিক। লইয়! 

তিলক করিবেন এবং তট্রাচ।ধ্যপ্।রা কিঞ্িত ম্বত্তিক! সঙ্গে করিয়ালই- 

লেন। তৎপরে মহ প্রভূ কুম্থমঘরেবরে আগমন করত তথায় গোধর্ধধন 

দর্শন করিয়। বিহ্বল হইলেন এলং দণ্ড প্রণামপূর্ণিক এক শিলা আলি- । 

গন করিয়! উন্মন্ত হইলেন ॥ ৮॥ 

র তগনন্তর প্রেমে মত হওত গোবর্ধন গ্রামে আগিয়! হরিদেশকে দর্শন 

পূর্বক প্রণাম করিলেন। মথুরারূপ পদ্দোর পশ্চিনদলে নারায়গের আর্দি। 

গ্রক।শ হরিদেব বাদ করেন। মহাপ্রভু প্রেমোশ্মন্ত হইয়া হরিদেবের 

অগ্রে.নৃত্য করিতে আরন্ত করিলে, লোকলকল আশ্চর্য শুণিয়! দর্শন 

করিতে, আগমন করিল। তাহা! প্রভুর সৌন্দ্ঘ্য দর্শনে চম়তকুত হইল) ] 

হরিদেবের মহা প্রভুর সকার করিলেন.। অনন্তর ভট্টাচার্য্য পাক কি 

রর টি ছু 



1৬. চি উিজ্নাররিরারিত। [ মধ্য । ১৮ পরিচ্ছেদ । 
সাপ পপ সা পাত 

পপ শা পপসপপ্পীপ শি - 
সাপে পপ পপ 

প্রভু মনে করিল! বিচারে ॥ গোবদ্ধন উপরে আমি কভু ভুনা চড়িব। 
গে|প।লদেবের দর্শন কেমনে গাইব ॥ এত মনে করি প্রভু মৌন ধরি 
রহিল । জানি গোপাল স্রেচ্ছ-ভয় ভঙ্গী উঠ।ইলা ॥ ৯ ॥ 

তথহি শ্রীচৈতন্যচরিত। মতে গ্রস্থকারস্য বাক্যং ॥ 
অনারুরুঙ্গবে শৈলং স্বন্মৈ ভক্তাভিমানিনে। 
অবরচ্হ গিরেঃ কৃষ্ণ গৌরায় স্বমদর্শয়ৎ ॥ ১০ ॥ 

পু পাপন শ্্স্থ পি পা টাপীক্পী শি পি ীশীী শশী ও পেশি তা? ৯ তালি ০১ শি টি টাটা টাটা পপ পক বরা পাপী পপ পপ 

পেশি টিপি পিল লিকার 0255522422 ৪১:55 

অনারুরক্ষবে ইতি। শ্রী; শ্রীগোপালদেবো গিরের্বর্দনাৎ অবরুহা ভূমৌ অবতীর্ধ্য 
গৌর স্বশ্ৈ স্বীয়রূপায় স্বং আব্মানং আদর্শগত দর্শিহবান্। অবরোহণে হেতুগর্ভবিশেষণদ্ধয়- 
মাছ শৈলং অনারুকগ্চবে গে।বদ্ধনং অরে।ঢ মনি শচ্ছবে যে ভক্তাভিমানিনে কমপি রসমাশ্ব. 
দিতুং ভন্তমিষ আল্মানং অন্তমনাঠে ভক্তাতিগানী তশ্মৈ তক্তাভিমানিনে তুম, গর্ভ।চ্চতুর্থীর 

প্রপ্রীক।শছেদেনাভিমানভেদং ভেতেয়ং। গে!পীভ্ঃ পদকমলয়োদসদাসান্্দাস ইতি ন্মর- 
গাৎ॥ ৩ ॥ 

পিস ০৮ পপ পপ পপ 

লেন, মহাপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিম ভিক্ষ। করিলেন এবং সেই রাত্রি 
হরিদেবের মণ্দিরে অবস্থিতি করিয়া রাত্রে মনে।মধ্যে বিচার করিলেন, 
আ।মি কখনও গোবর্ধনের উপর আরোহণ করিব ন1, কিরূপে গোপাঁল- 
দেবের দর্শন প্রণ্ড হইব, এই মণে করিয়া গভু মৌন ধরণপুর্র্বক অব- 

স্থিত গাঁছেন, গোপালদেব জানিতে পারিয়া! ভগীক্রমে প্রেচ্ছ-ভয় উথ- 
পিত করিলন ॥ ৯ ॥ 

প্রীচৈতন্যচরিত।মৃতে গ্রস্থক।রের বাক্য যথা ॥ 
অ।পনি ম্ব্দং ভক্ত, অভিমান করত গোবদ্ধন পর্বতে অ।রোছণ | 

করিতে ইচ্ছ। গা ররায় শ্রীকৃষঃ পর্বত হইতে অবত্তরণ করিয়া গৌরাঙ্গ 
কে আপনার মিজ মু্ি দর্শন কর|ইলেন ॥ ১০ ॥ : 

রঃ 



রে 

চাস্প্র্প রে সু 

মধ্য। ১৮ পরিচ্ছেদ। ] শ্রীচেতন্যরিতাম্বত। 7 ৭১৭ 
০2452835555 248-24245---4 

অনসকুটন।ম গ্রামে গেপালের স্থিতি। রা্গপুতলোকের সেই গ্র!মেতে 
বলতি ॥ এক জন আপি রাত্রে গ্রামিকে কহিল । তোমার গ্রাম,মারিতে | 
তুড়,কধাড়ি সাজিল ॥ আজি রাত্র পলাহ না রছিও এক জন। ঠাকুর 
লঞ| ভাগ আলিবে কালযবন ॥ শুনিয়। গ্রামের লোক চিন্তিত হৈল। 
প্রথমে গেপাল লঞ্া গাঠুলিগ্রামে থুইল ॥ ১১ ॥ বিপ্রগুছে গোপালের 
নিভৃতে সেলন। গ্রাম উজাড় হৈল পপাইল সর্পজন ॥ এছে জ্লেচ্ছভয়ে 
গোপাল ভাগে রারে বারে । মন্দির ছাড়ি কুষ্জে রহে কিবা গ্রামান্তরে ॥ 
১২॥ গ্র1তঃকালে প্রভু মানগগগায় করি নান। গোবদ্ধন পরিক্রমায় 
করিলা প্রয়াণ ॥ গে(বর্ধন দেখি প্রভূ ্েম।বিষ্ট হঞ1। ন।চিতে লাগিলা 

এই শ্লোক পড়িঞা ॥ ১৩ ॥ রর 
এশা 

স্পা শশী শী ছি ৮ শিশি ১ প্পিশ্পী টি শশী পি শাীর্শীটিশি 
তে পে পি পাপ পা পপ ০৭০০০ 

অন্নকূটনামক গ্রায়ে গোপালদেব হাবস্যিতি করেন, পেই গ্রামে রাজগৃত- 

ধিগের বগতি স্থান হয়, একজন রাত্রে আগিয়া গ্রামস্থ লোককে কহিল, 
তে।মাদের গ্রাম ম।রিতে তুড়,কধাড়ি সকল সাজিয়ছে, আজি রাত্রে 

পলায়ন কর, কেহ একজন গ্রামে থাকিও না, ঠ।কুর লই! পল।য়ন কর, 
কাঁলযবন আঁপিতেছে, গ্রামের লোকমকল শুনিয়া চিন্ত।কুল হুইয়! 
গ্রথমে গোপাল লইয়া গঠুপিগ্রামে স্থাপন করিল ॥ ১৯। 

তথায় এক ব্রাহ্মণের গৃহে নির্জনে গোপালের দেবা হইতে লাগিল, 
সমস্ত লোক পলায়ন করাতে গ্রাম উজাড় হই গেল। এই প্রকার 
শ্লেচ্ছভয়ে গোপাল বারশ্বার পলায়ন করেন, কখন মন্দির ত্যাগ করিয়া 

কুঙ্জে (লতাচ্ছাদিত বৃক্ষমূলে ) এবং কখন ব1 গ্রামাস্তরে অসস্থিতি | 
করেন ॥ ১২ ॥ 

মহাপ্রভু প্রাতঃকালে মানসগঙ্গয় সন করিয়া গোবদ্ধন পরিক্রগা় 

মাত্র। করিলেন। অনন্তর গে(বর্ধন দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হুইয়। রা শ্লোক 
পাঠ করত নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ 

ক্স শি টাীশশীশীশা শশী শী শি শীশীশীও৮টা”ীশীশীশীশী শশী শী শী সিন 

22, 
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পিপিপি শিপ পাপা তা শপিাশিিপিপপ্পোপপীপাপ্পিশীশীশীশী শি পি পিসী পিসী প্প 

তথ।ছি ্রীমন্তাগবতে দশমক্ষদ্ধে একবিংশাধ্যামে 

অ্টাদশক্লোকে বেণুগীতং শ্রুত্ব। গেপীবাক্যং ॥ 
হম্ভায়সদ্রিরবল! হরিদগবর্ধ্যো 

যদ্র।মকৃষ্চরণম্পর্শপ্রমোদঃ | 

মানং চিলির মহ সহ ছগোগগয়োকিয়োনং 

ডাবাধনীপিকাাং 1১৯ । ২১১৮ । হন্কেতি হর্ষে। হে সখাঃ অয্মদ্রির্গে বর্ধনো গ্রুবং 

হস্িদাসেখু শ্রেষ্ঠঃ। কুত ইতাত আছঃ। যন্মাত্রামরষচয়ে[স্চরণন্পর্শেন প্রমো যস্য সঃ। 

ভূখাছু।দগমমিষেণ রোমহর্ষদর্শনাং। কিঞ্চ, যদ্যম্মনানং তনো ভীতি ৷ সহ গোভিগঁণেন সধি' 

(লমুহেন চ বর্তম।নয়োস্তয়োঃ। কৈঃ পানীয়ৈঃ হযবসৈঃ শোভনতৃ্ণঃ কন্দাবৈঃ ৬৫ 

যথে।চিতং। অতোহয়মতি ইতার্থঃ ॥ 

তোঁষণা$ং। হস্কেতি। অয়মিতি তদানীং শ্রীগোবর্ধনাপ্তিক এব তাঁদাং নিবাঁমেন 

জাক্ষাদসুলা দর্শন।ৎ। জগতোহশেষং পাপং ছুংখং চিত্ত যথাধথ* হরতীতি হরিস্তদধিষ্ট।ত| 

গেধ। শান্ত্ে লোকে চ প্রশিদ্ধঃ। তত ম্বাবকেধু শসা দাসেষু মধো শ্রেষ্ঠঃ। তত্বর্ধাতমের 

ফল।(ভিব/কিদারা দর্শমন্তি। ফদ্রামেতি। প্রষ্টো মোদে। হর্ষঃ রোমাঞ্চ ম্বেদাশ্র-দিশ্বরূপ- 

তূগাছুগমার্ড গা জলবিনদরাবাদিলক্ষণঃ। তনোতীহি । বর্বৈরন্যৈরপি ক্রিয়মাণং মানময়ং 

বিস্তারেশ করোতীত্ার্থঃ। পানীয়ানি পেয়ানি জলমধব।দীনি। দীর্ঘম।র্ধং ছলে ।হরোধাং 

'হ্যবস।নি কোমলানি পুষ্টিবর্দনানি হুগ্ধপম্পাদক।নি। মা, পানীয়ং স্ববতে ক্ষরস্তি পানীয় 

নির্ঝরাঃ| ভূইতি কণ্চিং পাঠ। উপবেশাদার্ঘ সুনরস্থানমিতার্থ:। কন্দর! গুহাঃ। 

| ইচতস্চ তত্রত্য রত্বপর্ষাক্মপীঠগ্রদীপাদর্শ দয়োপুপলক্ষা। | যথা সম্ভব তৈত্তেষাং মনে! 

জেব্ং। হে অলল| ইতি তন যৃক্কং শক্ক্যতাবেন তাদৃশ সেবাভাগাং-ন" ঘটভে ত্য বত 

সপ পে সস সপ পপ ৯৮ 

কর বসা 
পপ ৯৮৩ সি শশী পা পা পারিস 

শ্রীমন্তাগবতের দশমক্কন্ধর ২১ অগ্য।য়ে ১৮ ক্লোকে' 

বেণুগীত শ্রবণ করিয়া গোপীবাক্য যথা । 

চে দখীগ্ণ! এই অব্দি (গোধর্ধণ) নিশ্চয় হরিদাস ফলের 

| সদ আস, যেহেতু এই গিরি রামকষের চরণস্পর্শন্থার! প্রমোদিত 
।] হুইয়। পানীয়, শোভন তৃণ, রন্দর এবং ক্দ (মূল) দ্বারী গো ও হয়স্য 



মধ্য ১৮ পরিচ্ছেদ । ] জী চৈতন্যচলিতা্বত । 

_ পানীবগক্কসমূৈ । ইতি ॥ ১৪ ॥ 

গাঠুলিগ্রামে | লেই গ্রামে গিয়। কৈল গোপাল দর্শন। রেগাবেনে 
মন্ত করে কীর্তন নর্তন ॥ গোপালের পৌন্দর্ধ্য দেখি প্রত্ুর আবেশ । ৰ 

এই স্নেক পড়ি নাগে টহল দিন শেষ ॥ ১৫ | 
তথ।হি ভক্তিরসা স্বৃতসিন্ধে! দক্ষিণবিভাগে প্রথমলহর্ধ্যাং 

যড়বিংশাঙ্কে শ্রীরপগোস্বামিবাক্যং ॥ করছি 
বামস্তামরসাক্ষপ্য ভূজদণ্তঃ সপাতুবঃ।  : 7. 
ক্রীড়া কন্দুকতা|ং যেন নীতো গোবর্ধনে। গিরিঃ। ইতি 0১৬৫ 

সামি. ও সপ স্পিন সপ্পোসপপপপপী পাতি পি শশী পি শী উপোস ৮ শীল তাপ শী পল পা? ৮77 ৩ তি 
_ পপ শা সিপিএ 

বৈউবমিতি ভানঃ। অন্যান: ॥ ১৪ ॥ রি 

বমেঠি। তামরসাক্ষসা পল্পনেরস্য ভীকুল্ঃস্য স বামে ভূজদণ্ডঃ বে ঘুত্ঘ।ন্ পাড় রক্ষতু। 

দেন ভুজদণ্ডেন গোব্ধনে। গিরিঃ ক্রীড়াকম্দৃকতাং নীতঃ প্রাণ্তঃ ॥ ১৬॥ 
স্পীশীশি পিসী সিল প্পক্াপীসািল পক পা পর আপস তল ৮ পি 

গকল মহ রামকৃষ্েের পুজা বিস্তার করিতেছে ॥ ১৪ ॥ | 

তৎপরে মহাপ্রড়ু গে।বিদ্দকুণ্প্রস্তিতে স্নান করিলেন, সেইস্থানে | 

শুনিতে পাইলেন, গেপ।ল গ।টুলিগ্রামে অবস্থিত আছেন। তখন তেই | 

গ্রামে গিয়! গোপাল দর্শনপুর্ধবক প্রেমাবেশে মত্ত হইয়া কীর্ডন ও র্্ন | 
করিতে লাগিলেন। গোপ।লের সৌন্দর্য্য দর্শনে মহাপ্রভুর আবেশ হথ- 
যাতে এই প্লেক পাঠ করত নৃত্য করিতে ল!গিলেন, নৃত্তয ক্ঠিযে 

করিতে দিধ! অন্সান হইল ॥ ১৫ ॥ 

ভক্জিরমাম্ব তপিম্কুর দক্ষিণবিভাগে গ্রথমলহনীর ২৬ অঙ্কে 
. স্ীরপগোস্বামির বাক্য যথ! ॥ 

তে দ্ব্রণ্ন! পুশুরী কারক্ষ, ্রীকৃষণেরযে বাম ভুজদণ কর্তৃক, গোব- | 
নপর্বত ক্রীড়া কদ্দুকিত হইফছিল, দে লই বাম সুজন তোমু[দিগকে ূ 

রক্ষা করুন । ১৬॥ | 

1৯৯] 



1 | ৩7 লন ৩ পটত এ 
: ৭২০ জীচৈতগ্ঘচরিতা মৃত । [ মধ্য। ১৮ গারিচ্ছেদ। 

রিট 
. এইমত তিন দ্বিন,গোপাল দেখিল1। চতুর্থ দিবমে গোপ।ল মন্দিরে 

ঘুলিলা ॥ গোপাল সঙ্গ চলি আইলা নৃত্যুগীত করি। আনন্দে কোলা- 

ছল লোক বলে হরি হরি. ॥ এখোপাল মন্দিরে গেল! প্র রছিলা তলে। 

প্রসতুবাঞ্থ। পুর্ণ সব করিল গোপালে ॥ এইমত গোঁপালের করুণম্বভাব। 

যেই তঝ্চের যবে দেখিতে হয ভাব॥ দেখিতে: উৎকণ্ঠা হয় না চড়ে 

গোঁবর্জনে | কোন ছলে, গোপাল উতরে আপনে ॥ কড়ু কুপগ্তে রে কত 

রহে গ্রামান্তরে। সেই ভক্ত তাহ! আদি দেখয়ে উ1হ।রে ॥১৭॥ পর্বতে 

ন! চড়ে ছুই রূপ মনাতন। এইরূপে তা সবারে দিয়াছেন দর্শন ॥ ১৮। 

ৃদ্ধকালে রূপগোসাঞ্ি ন। পারে দুর যাইতে। ্া ছল. গোপালের 

|] মহাপ্রভু এইমত তিন দিন গেপাল দর্শন করিলেন, চতুর্থ দিবসে 

ভ্ীগে।পালদেব নিজমন্দিরে ফাত্র। করিলেন, মহাগ্রভু গোপালদেবের 

3 সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য গীত করিয়। যাইতে লাগিলেন, ক্নন্দে লোকমকল 

: হরি হি বলিতে লাগিল। গে।পালদেব মন্দিরে গমন করিলেন, মহা. 

প্রভু তলদৈশে অবস্থিত রহিলেন, এইরূলে গোপালদেব মহ
া গ্দুয় মস্ত 

| বাঁঞাপু্ণ 'করিলেন'। গোপালদেব এরূপ 'করুনম্বভাব যে, ধখন বে ভক্ত 

দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, "দর্শনে উৎকঠিত হইয়া! গোবর্জামপর্কাতে 

[ আরোহণ করেন না, তখন কোনু ছলে গোপালদেব স্বয়ং নিমদেশে 

ৃ অবতরণ করেন, কখন কুঙ্জে থাকেন এবং কখন বা গ্ামান্তরে অবস্থিতি 

করেন, সেই ভক্ত পেইস্থানে আসিয়। স্তাহাকে দর্শন করেন ১৭ ॥ 

কপ সনাতন ছুই জন পর্বতে আরোহণ করেন না, এজন গোপাল" 

| দেব ভাই দিগকে এইরপে দর্শন দাঁন করিয়াছেন ॥ ১৮... 

টিটি রূপগ্োন্ামী দুরে ৪ করিতে পারেন, না, কিন্
ত গোঁগা- 

7 

- ৪৮৫ ৮৯২ 

পতি রাস্টি ... 

টা 

৫, চপ এ 



মধ্য. ১৮ পৃরিচ্ছেদ । | শইচৈতন্থচরিতামত । ূ 9১ | 

পৌসর্ষ। দেখিতে ॥ শ্লেচ্ছতয়ে গোপাল আইল মথুরানগরে। একমাস 
রহিল! বিট্ঠলেশ্বর ঘরে ॥ .তবে রূপগে।সাঞ্চি লব নিজগণ লৈঞ[ | এক | ৃ 

মাধব দুই জন। প্রীগোপালদাপ আর দাদ নারায়ণ ॥ গোবিষ্দতক ৰ 

আর বাণী কষ্ণদ।ন। পুণগুরীকাক্ষ ট্রুশান লঘু হরিদাল ॥ এই সব মুখা, 

ভক্ত লঞ( নিজগঙ্গে | গ্রীগেপাল দরশন কৈল বহু রঙ্গে ॥ একমাল র্হি 

গোপাল গেল৷ নিজ্জ-স্থানে। শ্রীরপগোলাঞিঃ আইল| ্রীবৃন্দাবনে৷ ॥২০॥ | 

গ্রন্ত/বে কহিল গে।প(ল কৃপার ব্যাখ্য(নে। তবে মহা প্রভুগেল! শ্রীকামূ 

লের সৌন্দর্য দর্শন করিতে তাহ।র ইচ্ছ। হইল | তখন গোপালের র 

শ্লেচ্ছভয়ে মথুণ|নগরে আগমন করিয়। বিট্ঠলেশ্বরের (পরীবললবাচার্ধ্ের | 

| পুজের) গৃহে অবস্থিতি করিলেন, এ স্ময়ে রূপগো স্বামী নিজগণ সঙ্গে. | 

লই! মধুরাঘ্থ বাস করত একম।ল দর্শন করিলেন ॥ ১৯,॥ .... ৰ 

শ্রীরপগোম্বসির সঙ্গে গো পালভ্ট্, রঘুনথদ।স, বুম থত্, লোক- ৃ 

নাথ, ভূগর্তগাস্বামী, ভ্রীসীবগো্ব।শী, যাদ বাচার, গে।বিলাগোরস্বমী,, 
| উদ্ধবদাস, মাধব, খে!পালপাল, নারারণদ।স, গোবিপ্দতকত, .নাণী কফ, 

৷ দল, পুণুনীকাক্ষ, ঈশ।ন ও লঘু হরিদাস। প্ীরপগে!্ামী এই, সকল, ;. 

মুখ্য তক্তকে আপন1র সঙ্গে লইয়া, বু, কৌতুকে গ্রগোপাল্দেষের 

হর্শন করিলেন ॥ ২০1.  " .] 

গেঃপ্লদেব মধুর! একুমাস অবস্থিতি করিয়। নিজস্ানে গমন্ করি- 

লেন, তখন গ্রূপগো স্বামীও বৃষ্দাবনে আপি উপনীত হইলেন )২+॥. 

 খ্ক্//বে এই.গে(প।লদেষের. কখ!.বর্ন করিলাম। ..তৎপরে ম- 



রী ৈতগঘরিতা বত | [অব্য ৮ পরিচ্ছেদ । 
সপ সা 

ৃ নে প্রন গমন রীতি পূর্বে থে কহিল। 'সেইরূপে ব্দাবন যাবং 

ৃ ভ্রমিল 1২১৪ তাহ! লীগাস্থান দেখি গেল! নন্দীশ্বর | নপ্দীশ্বর দেখি হ্লৈ' 

প্রেমেতে বিহ্বল ॥ পাবনাদি সর কুণ্ডে স্নান করিঞ ৷ লোকেরে পুছিল, 

পর্কৃত উপয়ে চড়িয়। | কিছু দেবমূর্ি হয় পর্বত উপরে | লোঁক কছে। 
ষ্ঠ হর গোফার ভিতরে ॥ ছুইদিগে মাত পিত! পু কলেগর। মধ্যে! 

এক খোড়। শিশু ত্রিভঙ্গ হন্দর ॥ শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ গাইয়।। 

1 তিন মুষ্ঠি দেখে দেই গেফ! উাডিখ ॥ ব্রজেন্ ্রেশ্বরীর কৈল চরণ- 
| চচ্দন । প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সব বি ॥ সব্ধিন প্রেম।বেশে 

শী পাসপিসপাপাপসসসী সস 4, 

প্রডুক কশ্যযনে গমন করিলেন, মহা প্রভুর গমনের পরিপাটা পুর্নে যেরূপ 

কহিয়।ছি, বৃদ্দ।বনে যত ভ্রমণ করিয়াছেন, মেইন ক্রমে বৃন্দাবনের ূ 

বকা স্থানে জমণ করিলেন ॥ ২১ ॥ | ৃ 

“অনন্তর কাঁম্যবনে লীলাস্থান সকল দর্শন করিয়া তথ। হইতে ন্দী- 

শবয়ে গমন কর্টিলেন, মহাপ্রভু নন্দীশ্বর দেখিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন, 

তৎপরে পাবন।দি মরোবর ও কুণ্ডে স্নান করিয়া পর্রবতে।পরি আরো ছণ 

করত, লোকমকলকে জিজ্ঞান। করিলেন) গর্তের উপরে কি কোন 

| দেবি আছেন? তাাতে লোৌকপকল কহিল, পর্ধতগুহ।মধ্যে দেব- 

মুক্তি অছেন, সেই দেবমূর্তি এইরূপ দেখিতে আশ্চর্য্য যে, ছুই দিকে 

সাঁতা পিতা আছেন, উ।হাদিগের শরীর অতিশয় পু, এ ছুইয়ের মধ 

ূ | একটা "ত্রিতঙ্গ সুন্দর খোড়। (খঞ্জ) শিশু আছে ॥২২1 

[মহাপ্রভু এই কথ! গুনিয়! মনে আনন্দিত হওত পেই গোফ। (গা) 

উদধাটন কারয়। তিন মুক্তি দর্শন করিলেন তন্মধ্যে ব্রজেখর ও ব্রজে- 

শ্বরীর উনবন্দনা করিয়া প্রেমাবেশে শ্রীকৃষের সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিলেন। 

২ সেইসথামে পমস্ত'দিন প্রেমাবেশে নৃত্য গীতি বরিদ্থা তৃখা হইতে খদির- ছি 

এ. ১ শিপ শী শশীিিিশিশীতি 



মধ পাচ্ছে 1] জীচেতনাচারিতীম্বতা নিন 

নৃত্য গ শীতটৈল। | ভীহা ছৈতে চলি প্রভু খদিরবণ আইল! 3 ২৩ | 

লীলাস্থপ দেখি দেখি গেলা শেষশামী। লঙ্গষমী দেখি এই শ্লে।ক পড়েন | 

গোপা ॥ ২৩ 

তখা হু শ্রীমন্তাগবতে দশগন্কন্ধে একজিংশ।ধ্যায়ে 

উনবিংশ শ্লোক: ॥ 

যন্তে ন্লজাতচরণানুরুছং স্তনেযু 

১ এনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু। 

তেশাটনীমটমি তদ্বাথতে ন কিং স্থিহ 

কুর্পাদিভিভ্র গতি দীর্ভবদায়ুঘাং ন ইতি ॥২৪॥% - 
তথে খেলাতীর্থ দেখি ভান্তীরবণ আইলা । যমুনার পার হৈঞ। 

১১২৫০০০৪৪১০ 

বণে চপিয়। আঁসিলেন, - লীলাস্থল দেখিতে দেখিঠে শেষশায়ী আ।গধন 

করিয়! লক্ষবীকে দর্শন করত এই ক্লক পাঠ করিলেন ॥ ২৩॥ পা 

জ্রীমন্টাগবতে দশমস্কন্ষে ৩১ অধ্যায়ে 

১৯ শ্লোকে যথ। ॥ | 

গোনীগণ অবশেষে প্রেমধর্ষিত হই রে।দন করিতে করিতে 

। কথিতে লাগিলেন, ছে প্রিয়! তোমার যে স্থকে।মল চরণকমল আমরা 

(স্তনের উপরে সম্মর্দনশঙ্কায় ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া! থাকি, "তুমি দেই 

চরণঘ।র! এখন অটবী ভ্রমণ করিতেছ, তে(মার এই চরণকমল কি সুক্ষ 

পাষাণ।দিদ্ব।র। ব্যথিত হইতেছে না? অবশ্যই হইতেছে, তাহ! হ।ৰিয়। | 

আমাদের সতি অতিশয় বিমোছিত হইতেছে, যেহেতু তুমিই আমাদের 

পরমাুঃ ॥ ২৪ ॥ রী 2 

তদনন্তর খেলাতীর্ঘ দর্শন নী তাতে গ/গমন করিলেন; 

পপ পপি শপে েস্পসাস্প পাশা সিশস্ীপাসপপিস্পী পপ পিসপপীপাপীপসসী শি 2 রি 

ৰ 
ূ 

 * এই জোকের"টীক আঁদিখণ্ডের ৪ পরিচ্ছেদে ১৪৮ অঙ্কে ১৪, পৃষঠায় আসছে)" ॥ | 

০ 
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০১০০০ 
ভদ্রবণ:গেল।॥ স্ীবন, দেখি পুনঃ গেল! লৌছবন। মহা বন, গিএখ। জন্- 
স্থা দরশন ॥ যথলা্জুন ভঞ্জনাদি দেখি. লীলাস্থপ |. প্রেমাবেশে প্রদুর 

মন হৈল টলমল ॥ গেকুল দেখিমা আইল! মধুরানগরে । জন্মস্থান দেখি 

রহে সেই বিপ্রঘরে'॥ লোকের মংঘট দেখি মুর! ছড়িঞ। | একান্তে 

অক্রু,রতীর্ঘে রহিল! আপিঞ। ॥ ২৫ ॥ আর-দিন প্রভু আইল! দেখিতে 

বৃন্দাবন । কালিহ,দে স্নান কৈল আরর প্রস্কন্দন ॥ দ্বাদশ আদিত্য হৈতে 

কেশীতীর্ঘ আইল1। রাদস্থলী দেখি প্রেমে ু চ্ছি ॥ চেতন 

পাইয়। পুনঃ গড়াগড়ি যায়| হাসে নাচে কান্দে পড়ে ঢ উ গায় ॥২৬ 

এই রঙ্গে সেই দিন তাহ! গে।ঙা ইলা... সন্ধ্যাতে অক্রুরে আসি ভিক্ষা 

১] পা পস্পীপেসেপ পাপ ারা 

তগুপয়ে যমুনাপার হুইয়! ভদ্রেবণে গিয়। উপনীত ৫, তাহার পর 

প্রীবন ও লৌহবন দেখিগ। গহাবনে গিয়া জন্মস্থান দর্শন করিলেন। এ 

স্থানে যসলাঁজ্জুনিভপ্তীন প্রভৃতি লীলাম্থান দেখিয়। প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর 

মন বিচলিত হইল তদনস্তর গেকুল দেখিয়া! মথুরানগরে আঁগমনপূর্ববক 

জন্মস্থান দর্শন করত সেই ব্রাহ্মণের গৃহে অবচ্থিতি করিলেন। এস্থানে 

লে।কের মম!রে।ছ দেখিয়! নির্জনে অক রতীরথে আদিয় ৪ রী 

লেন ॥ ২৫ ॥ | | : 

মহাপ্রভু অন্য দিন বৃন্দাবন দেখিতে আদিয়া তথায় কামিয় দে 

| গ্রাং প্রক্ষন্দনতীর্ঘে নান করিলেন, ততপরে দাদশাদিত্য তীর্থ হইতে 

কেপঈতীর্বে আলেয়। উপস্থিত হইলেন, ত।ছার পর রাসস্থলী নর্পন করিয়া 

প্রেমে মুর্তি হইয়া পড়িলেন, কিয়হ্গণ গর়ে পুনর্ববার চেকন! শ্রা্ 

হুইখা। ভূমিতে লুঠিত হত কথন হাপ্য, কখন রোদন এবং কখন য়া 

উচ্চন্বরে গাম করিতে লাগিলেন ॥ ২৬. 

এট রঙ্গে যেই,দিবল খায় ধাপন করিয়। সধ্যাক মলে. কহে | ] রি 

এজ ও নর 

১, পা % ১৪ 
১ 

) 

1 
৬ , 
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ির্বাফিলা ॥ প্রাতে ৃ ল্গাবনে ক চীরঘাটে সান | তেঁতুলীর তল লা 

আসি করিলা বিশ্রাম ॥ রুষ্ণলীলাক1লের দেই বৃক্ষ পুরাতন । তার 

তলে পিশিনাঙ্গ পরম চিক্ষণ ॥ নিকটে খুন বছে শীতল সমীর | রঙ্দা- 

বন শোভা দেখে যমুনার নীর ॥ ত্েতুলীর তলে বলি করেন বীর্ভন 

মধ্যাহ্ব করি আলি করে অক্রুরে ভোজন 1২৭? অক্রুরের লোক াইসে 

প্রভুকে দেখিতে । লোকভীড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্ভন করিতে বৃদ্দাবনে 

আসি প্রড়ু বলিয়া একাস্তে । নামসন্থীর্তন করে মধ্যাহ্ন পর্যস্তে ॥ তৃতীয় 

প্রহরে লোক পায় দরশন। সবারে উপদেশ করে নামসঙ্ীর্ভন ॥ ছেল- 

কালে আইল! বৈশঃব কৃষ্ণদাস নাম। রাজপুতজাতি গৃহত্ত যমুনাঁপারে 
মি, 

গমন করত ভিক্ষা নির্দাহ করিলেন। ততপরে পর দিন প্রাতঃকাঁলে 
চীরঘাটে স্নান করিয়া ডেঁতুলরক্ষের তলায় আলিয়া! বিশ্রাম করিলেন। 

এঁটী কু্গলীলাকালের পুরাতন বৃক্ষ, উহার নিগ্ষে পরম চিকণ পিখিকা 

নিবদ্ধ রহিয়াছে, উহার নিকটে যমুনা ও সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হই- 

তেছে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন এবং. ধমুনার জলের শোভা লদদর্শন করিয়া 

| তেঁতুলরক্ষের.তলে বশিয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন, তাহার পরে 
মধ্যাহ কত্য করি! অক্রু রতীর্থে আগমন করত ভোজন করিলেন |২৭। 

অক্রুরতীর্থে। লোঁকনকল প্রভুকে দর্শন করিতে আলিতে লাগিল, 

মহাপ্রভু লৌকতীড়ে লচ্ছন্দে কীর্ডন করিতে না পারিয়। রন্দ(বনে আগ- 
মনপূর্ববক একান্তে উপবেশন করিয়! মধ্যাহু পর্য্যন্ত ন।মসন্গীর্তন করিতে 
লাগিলেন, লোকলকল তৃতীয় প্রচুর কালে মহা প্রভুর দর্শন প্র্ত হয়, 

যা প্রভু নামসঙ্্ীর্তন, ক্র. বলিয়। তাহাদিগকে উপদেশ করিতেছেন 1 
এমন সগয়ে কৃষণদ!লনাঙগক একজন বৈষ্ণব আগমন করিলেন।' ঞঁ বক্তি 



1 ৭২৬ ল্রীচৈতন্যচরিত।ম্বত | [মধ্য। ২৮ পরিচ্ছেদ 

গ্রাম ॥ ২৮॥ কেশিল্সান করি তিহ কালিদছু যাইতে | আমলীতলাতে 

প্রভু দেখে আচস্থিতে ॥ প্রভুর রূপ প্রেম দেখি ছৈলো: চষৎকার | দণ্ড- 

. বং হঞ। প্রভুকে করে নমস্কার ॥ ২৯॥ গ্রভূ কছে কে তুমি কাছ 

তোমার ঘর। কষ্ণদ।দ কছে মুখডিঃ গৃহস্থ পামর ॥ রাজপুত জাতি মুগ 

পারে মোর ঘর। মোর ইচ্ছ। হয় হউ ৈঞচবকিস্বর ॥ কিন্তু আজি মুক্তি 

এক স্বপ্ন দেখিলু। লেই স্বপ্ন পরতেক তোম। আমি পাইলু॥ ৩৪০ ॥ 

প্রভু তারে কূপ! কৈল আলিঙ্গন করি। প্রেমে ষ্ত হেল নাচে বলে হরি 

হরি ॥ গ্রভূমঙগে মধ্াহে অক্র, বতীর্ঘে অ।ইল|। প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র 

প্রপাদ টির ॥ রাতে প্রভু আইল! জলপাত্র লঞ|। ্ডূসঙ্গে 
-- শাসিত বাসি লীশীিশীা শী শিীশ্পিশীাীশিশটাটি এািশিইটোা টিটি পাপী 

০ জপ বাল 

বিটা গৃহচ্ছ এবং যমুন। পাঁরে তাহার বগতিস্থান । ॥ ২৮ ॥ 

উনি কেশিতীর্থে স্নান করিয়া কাঁলিদছে যাইতেছিলেন, অকন্মাং 

আমলীতলাতে মন্াপ্রতুকে দেখিতে পাইলেন। উনি প্রভুর রূপ ও 

প্রেম দেখিয়। বিশ্মিত হইলেন এবং দণ্ডের ন্যায়। পতিত হইয়া প্রভুকে 

নমক্কার করিলেন 1২৯ ॥ 

অনন্তুর মহা প্রন তাহাকে দেখিয়। জিজ্ঞান। করিলেন, তুমি কে? 

তোমার ঘর কোথায়? কৃষ্ণদান কছিলেন, আমি গৃহস্থ, থামর, রাজ- 

পৃতজ।তি, যমুনাপারে আমার গৃহ। আমার ইচ্ছ! হইতেছে যে, আলি 

বৈষ্ণবকিস্কর হই, কিন্তু আ।জ্ আমি একটা সব দেখিয়াছি, সেই ্ণে
র 

প্রত্যয় জন্য অমিয়! আপনাকে, প্রাপ্ত হইলাম | ৩৭॥: 

.. তখন মহা প্রড়ু তাহাকে কৃপ। করিয়! আলিঙ্গন করিচুলন। 
তাহাতে 

| রাজপুত. হরিবল হুর্বিল বলিয়া পপ্রমে নৃত্য করিতে লাগিল, তৎপরে 

| মুহা প্রভুর সঙ্গে যধ্যাহ্নকালে অক্রুৰ বৃতীর্ঘে আগমন করিলেন এবং মা- 

গুড শি পত্র ছেজন করিংলন। ) অনন্তর আাতঃকালে প্রভুর 

ষ 
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রে গৃহ স্ত্রী পুত্র ছাড়িঞ। ॥ ৩১॥ বৃন্দাৰনে পুনঃ কৃষ্ণ গরকট হইল! | 

ধাহা ত।হ। লোক সন কহিতে ল।গিল। ॥ একদিন সধুরার লোক প্রাত& 

কালে। .বৃন্দধন হৈতে অ।ইসে করি কোলাহলে ॥ প্রভু দেখি লোক. 
টৈল চরণ বন্দন 1 প্রভু কহে কাছা হতে কৈলে আগমন । . ৫লাষ| 

কছে কৃষও প্রকট ক।লিদহ জলে। ক।লিদছে নৃত্য করে কণে রত্বস্বলে।, 

ম।ক্ষ।ৎ দেখিল লোক নাহিক বিল্মায়। গুনি হাসি কহে প্রভু সব সত্য 
হয় ॥ ৩২ ॥ এইমত তিন রাত্রি লোকের গমন । সবে আগি কহে কৃষকের 

পাইল দর্শন ॥ প্রভু আগে কহে লোক শ্রীকৃষ্ণ দেখিল। সরস্বতী ঈই.. 

বাক্য সত্য কহাইল ॥ মহ। থু দেখি সত্য কৃষ্ণদরশন ॥ নিজ।জাদৈ 

সঙ্গে জলপাত্র লইয়া আদিলেন এবং গৃহে স্ত্রী? পু পরিতয ু ্াক ৃ 
প্রভুর সঙ্গে অবশ্থিতি করিলেন ॥ ৩১ ॥ 

অনন্তর বুল্দাবনে পুনর্ন।র শ্রী প্রকট হইলেন, যেখনে সেখানে 
লে।কনমকল এই কথ! কছিতে লাগিল। এক দিবল প্র(তঃক।লে মধুরাঞ্জ | 

লেকসকল বৃন্দাবন হইতে কোলাহল করিয়া অ।পিতেছ্ছিল, গ্রাভুকে 

দেখিয়া তাঁহার চরণে গ্রণাম করিল। তখন মহাপ্রভু তাহাদিগ্নকে | 

গিজজ।ন। করিলেন, তোমরা তোথ। হইতে আগমন করিল, লোকলকল | 
কহিল, কালিদছজলে স্রীকৃ্ণ প্রকট হইয়াছেন, তিনি কালিয়ের দেখে | 
নৃত্য করিতেছেন, ক।লিয়ের ফণায় রত্ব স্বলিতেছে, সকল লোক সাক্ষাৎ | 

দেখিল ইহ।তে বিস্ময় নাই), এই কথা শুনিয়। মহাপ্রভু হান করিয়া 
কগিলেন এ সমুদায় সত্য বটে ॥ ৩২ । ] 

এইরূপে.তিন রাত্রি লে।কসকল গমন করিল, সকলে রী বলে 

শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্র।গ্ড হইলাম । গ্াভুর অঞ্জে লোকে কহিল, শ্রীরধফো ! 
দর্শন করিলাম, কিন্তু সরস্বতী সত্যই কহাটুলেন, মহাপ্রভুকে সত্য কৃষ্ণ |! 
দর্শন করিয়। কস!পন|দিগের অন্ঞনে অলত্যকে তাছাগের: সত্য. ফলিব 

হি হি. 
ঠা [৯২] 



0. বহ শ্রীচেতগ্বচরিতাস্তত। [ মধ্য। ১৮. পরিচ্ছে। 

লত্য ছাড়ি অলত্যে সত্যজরম 1 ৩৩. ভটাচার্ধঃ কছে তবে প্রতুর চননে। 
।আজ| দেহ যাই করি কৃষ্ণদরশনে ॥ ভবে প্রভূ কহে তারে চ।গড় মারি- 

| ধা  মৃর্থের বাক্যে মূর্খ হও পণ্ডিত হইঞচা॥ কৃষক কেনে দরশন দ্িষেন 
কপিফালে 1 নিজ ভ্রমে মূর্থলোক করে কোলাহলে ॥ বাতুল না হও রহ 

রেজ-্ষলিয়!। কৃ দর্শন করিহ কালি রাত্রে যাঁয়। ॥ ৩৪ ॥ প্রাতঃকালে 
তব্যলোক প্রভূন্থানে আইল!। ত্র, দেখি আইলা গ্রডু তাহারে পুছিল। 
8:৩৫. ॥ লোক কহে রাত্রে বৈবর্ত. নৌকাতে চটিঞ।। কালিদহে মংস্য 
মায়ে দেউরি-স্বালিঞ। | দুরে ছৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম। 

কালিয় শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্তন ॥ নৌকাতে কালিয় জ্ঞান দীপে রত্ব-] 
জানে । জলিয়াকে মুঢ় লোক কৃষ্ণ করি মানে ॥ বৃন্দ বনে কৃষ্ণ আইল! 

উম হইল ॥ 
তখন, ভট্রাছার্ধয প্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন করিলেন, প্রভো ! অনু- 
মর্টি দ্বিউন, কৃর়দর্শনে গমন করি। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে চাপড় 

জানি কহিলেন; তুমি পণ্ডিত হইয়। মূর্খ হইল! । কলিকালে গ্রীক 
দর্শনদ।ন করিবেন কেন? মূর্খ লোক নিজজমে কোল।হুল করিতেছে। 
ভূমি হাতৃলা হইও না, গৃহে বলিয়! থাক, কল্য রাত্রে গগন কৃ দর্শন 
কিয়! ॥ ৩৪ |. 

প্রাতঃ ক্!লে ভদ্রলোকমকল প্রভুকে দর্শন করিতে অ।গমন করিলে 
প্রভু তাহাদিগকে জিজ্ঞ।স। করিলেন, তোমর| কি কৃষ্ণ দর্শন করিয়া | 

অ।লিতেছ 11 ৩৫। 

লোকপকল কহিল, কৈবর্তেরা রাত্রে নৌক।য় আররোছ্ণপুর্ববক 
রবী স্বাপিয়া, মৎস্য মারিয়! থাকে, দূর হইতে তাহা! দেখিধ| লে।কে 
ঘলিতেছে, কালিয়ের শরীরে উর নর্ভন কক্টিতেছেন। মুড লো।ক- 

1 দিগের র কার কালিরক্সান ও দীপে রত্ববুদ্ধি হইয়াছে এবং ত।হারা 
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এই লত্য হয়। কৃ্কে দেখিল লোক এহ মিথ্যা নয়॥ বিষ্ত কাছে! 

কৃষ্ণ দেখে ভ্রমে কাহে। মানে । স্থাণু পুরুষে যৈছে বিপরীত জ্ঞানে & 
প্রভু কহে কাহ। পাইলে রৃষ্ণদরশন। লেক কহে মন্যাসী তুমি জঙ্গম 
নারায়ণ ॥ বৃন্দাবনে হৈল। তুদ্মি কৃষ্ণ আঅলতাঁর। তোমা! দেখি সব লোক 
হৈল নিস্তার ॥ ০৭ ॥ প্রভু কছে বিষুঃ বিধুর ইহ! না কহিও। জীবাধমে| 
বিষুঃজ্ঞান কভু না করিহ ॥ সন্গ্যাসী চিৎকণ জীব কিরণকণ সম। ঘ়ে- 
| সরা পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্ধ্যপম ॥ জীব ঈশ্বরতত্ব কড়ু নছে সম। জ্লদনি- 
রাশি যৈছে স্ফংলিঙ্গের কণ ॥ ৩৮॥ 

তথাহি তগবগসন্দর্ডে শরিয়া পুষ্ গিরেত্যস্য 
১ এসএস সস 

জালিয়াকে ( কৈবর্তকে) কৃষ করিয়া মানিতেছে। বন্দাবর্নে কফ আগ- 
মন করিলেন, ইহাই সত্য হয়, লোকসকল কৃষ্ণকে দর্শন করিল, ইহাও 
মিথ্য! নহে, কিন্তু কাহাকে কৃষ্ণ দেখিল এবং ভ্রমে কাহাকে কৃ করিয়া 

ম!নিতেছে, যেমন স্থ।ণু ( পল্লবহীন গুক্ষবৃক্ষে ) পুরুষ টা বিপরীত 
জ্ঞান হয় তজাপ ॥৩৬॥ | 

অনন্তর প্রভূ কহিলেন, 'তোমর! কোথায় টির রাত হইল । 
লোকসকল কহিল, তুমি সন্যাসিরূপে জঙ্গম ( গমনপীল ) নারায্বণ, তুমি 
বন্দাবনে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হুইয়াঁছ, তোমাকে দেখিয়া লোকসকলের' 
পিস্তার হইল ॥ ৩৭] 

প্রভূ কছিলেন, বিষু৪ বিষুঃ ইত1 বলিও না, রাতে কখন বিশু 
করিও ন11 সন্গ্যাপী জীব এবং চিতকণ অর্থাৎ কিরণের কণা সমান, 
শীষ যড়শবর্ধ্যপূর্ণ এবং সূর্ধ্যতুল্য ছল়্েন, স্বীব ও ঈশ্বরতত্ব কখন সঝন 
নহে, বেম স্বলদিরাশি ও স্কূলিঙ্গের কণ তজপ ॥ ৩৮ 7 

এই বিষয়ে প্রমাথ ভরগবহধশর্ডে প্রিয় টা গিরা+ এই ॥ র্ 
রি ১১৯১০-৯ 



জিংচকরিাহজ । [মধ £ ৯৮ পরিচ্ছেদ ।, 

2 স্যাটযারাং পুপ্বপুক রগ 
. হলাদিন্। সিদাপ্লিউং 'সচ্চিদানন? ঈশ্বর | এ 

ৃ 
চঙ্গাত' স্বাবিদ্যাসংবৃতে! জীবঃ.সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥ ৩৯. 

[| . যেই মুড কহে জীব ঈশ্বর হয় সম। মেইত পাযতী হয় দণডে তারে 
য় 818৭ এ ূ 

্ঃ তথ।হি হয়িভক্তিবিল!সে চিন নন 
রী ১. বৈষণবতন্্চনং ॥ 

বস্ত্র নারায়ণং দেবং ব্রহ্গরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। 
সমত্বেনৈব বীক্ষেত ম পামন্ডী তবেদ্বলং ॥ ৪১ ॥ 

|. . আীবেখরঘোর্ডেদমহ হলাদিনীতি। ঈখরো! গোবিন্দ সম্ভিপানলা: লন্ নিত:চিংজ্ঞান 
আখ্ওপ্রমৃনন্মা নাং বিগরহো মু্তির্ভবেৎ। কীদৃশঃ হলাদিনা সন্বিদা শক রিষ্টো যু্ে। 

উিবেং। উকিস্তে। জীবঃ। াবিদা স্বকীময়।বিদায়া মায়য়। শক্ত] সংবৃতো যুকো-ভবেহ। 

কামশট সংরেশানাং জনমৃহ্যাজরাণাং শিফরঃ সমতঃ যেযাং তেযাং তেযামাকরঃ নিবাঁগে। 
শর্জীব/ গ্যাং 11৩২। 

বস্ত'নায।য়খংদেব্মিতি। ঘে| আনঃ-নারায়খং দেবং সিভি স€ সমস্খেন। 

সমানত্বেম বীক্ষেত পশ/তি স গ্রবং নিশ্চিতং পাপী সর্দধন্মপহিভূতো! ভবেদি রথ; ॥ ৪১। 
সসপপ্প সপ সপ পাশ শ্শীশ্ীাীটিশিশীস্পীপিি শিপ শিপ শপ সপ 

রর 
রা 

11150 এক্লকের ব্যাখ্যায় ধৃত মর্বজসুক্ত যথা ॥ ূ 
- যিনি, হলাদিনী এবুং সম্থিংশবকতিদ্বার। অ।শ্লিউ, তিনিই সচ্চিদানন্দ। 

ঈঙর, আগর যিনি স্ব অবিদ্য।দার। আবৃত তিনি জীব, সমস্ত ররেশের 
আকরস্বর্ূপ | ৬৯ ॥ 

যে ুঢ ব্যক্তি জীব ও ঈশর ইহারা সমান, এই কথা বলে, দে 
| 'পাঁফশা ছয়, তাহাকে ধম'দণ্ড প্রদান করেন ॥ 8০ ॥ | 
কা টা আই বিয়ের প্রমান হরিতক্তিবিল।সের প্রধমবিলামে 
. জগ ২) ৮:৭৩ আন্থধৃত বৈষণবতত্বের'বচন যখ | | 

মে ব্যক্তি কও রুদ্রাদি দেরগণেন টা মাযারগঞ্েকে 'লমান 
করিয়| দেখে, মে নিয়, পাষণ্ড হয়, ॥,$৯.1... 
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পাপ পপ আপ শস্পি পিসি শা পাশা পিস সা 

লোক কছে তোমাতে কভু নহে জীব মতি। কৃষ্ণের সদৃশ তোঁম।র 

। আকৃতি প্রকৃতি ॥ আকুতে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন। দেহক।স্তি 

শীতাম্বর কৈলে আচ্ছ।দন ॥ ম্বগমদ বস্ত্র বাদ্ধ তবুনালুকায়।,ঈশ্বর | 
প্রভাব তে।মার ঢাক। নাহি যায়॥ অপোৌকিক শক্তি তোমার বুদ্ধ |. 
অগে।ছর | তোম| দেখি কৃষ্চপ্রেমে জগৎ পাগল ॥ স্ত্রী বাল বৃদ্ধকিধা 
চল যবন। তেই তো।ম।র একব।র পায় দরশন ॥. কৃষ্ণনাম লয় নে. 

হয় উন্মন্ত। আচার্ধয হইল গেই তারিল জগত ॥ ৪২ দর্শনের কার্য 
আছুক যে তোমার নাম শুনে । লেহ রুষঃপ্রেমে মন্ত তারে ্ রিভূবনে ॥ 
তোমার ন|ম শুনি হয় শ্রপচ পাবন। অলৌকিক শক্তি তোম।র না যায় 
কণন রি ॥ 
সী শি পনি ত 

শী ীপ্প্পিস্পপশ পপি 

০০ সপাপাশসপিশী 71 পা শা কী পি পাস 

' অনন্তর লোকসকল কহিতে লাগিল, অংপনাতে কখন উন হই 

তেছে না, আপনার কুষগলদৃশ আ কৃতি প্ররুতি | আকৃতিতে আপনাকে ১ 

ব্রজেন্দ্রন্দনরূপে দর্শন করিতেছি, আপনি দেহকান্তি ও পীতাম্বর, 

গোঁপন করিয়ছেন, ম্বগমদকে বস্ত্র বন্ধন করিয়া রাখিলে সে, যেশন 

কখন গোপন থাকে ন1, তদ্রুপ আপনার ঈর- প্রভ।ব আচ্ছাদন করা? 

যায়না, আপনার অপোৌকিক শক্তি বুদ্ধির গম্য হয় না, আপনাকে! 
দেখিয়! গঙ্গৎ প্রেমে উন্মন্ত হইতেছে, কি স্ত্রী, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি 
চগ্ড।ল, কি যলন, যে ব্যক্তি একবারমাত্র আ।পন।র দর্শশ প্র।ণড হয়) সেই 

ব্যক্তি কৃষ্ণন।ম' লইতে থাকে, নৃত্য করে, উন্মন্ত হয় এবং লে চা! ও 

হইল ও সেজগংকে নিস্ত/র করিল ॥ ৪২ ॥ 51 
দর্শনের কার্ধ্য থাকুক; যে ব্যজি আপনক।র নাম শরণ করে; সে 

ব্যজি ও কৃষ্প্রেমে মত্ত হয় এবং ত্রিভুবনকে উদ্ধার করে আপনক!ক | 
নাম শুশিয়! চাল পবিত্র হয়, : আপনক।র অলৌকিক শক্তি, তাহা! ৰ 

কখন বাকের গোচর হয় না ॥ ৪৩ ] র 

টিটি তি ১১ ০৭2: 4০৩১৯ মি 

খনি 

ডিও 



শ্রীচেতনাচির়িতায়ত |. [মধ্য । ১৮ পরিচ্ছো । 

তথ।হি শ্রীমন্তাগবতে তৃতীয়স্কন্ছের তরয়স্ত্রিংশাধ্য।য়ে 

ষষ্ঠশ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহুতিবাকাং | 
 ঙগ যয়ামধেযশ্রবণানু কীর্তনাৎ যত্প্রহবনাত যতল্মারণ।দপি কচিৎ। 

.. প্রাদোহপি সদ্য লবনায় কল্টাতে কৃতঃ পুনস্তে ভগমন্, দর্শনাৎ ॥88। 
 'এইগত মহিমা তোমার তটন্থ লক্ষণ। স্বরূপলক্ষণ তুমি ব্রজেন্্র- 

মঙ্গন॥ সেই সব লোকে প্রত প্রসাদ করিলা। প্রেম নামে মত্ত লোক 

এই বিষয়ের প্রমাণ স্্ীমত্তাগবতে তৃশীয়্্ধ ৩৩ অধ্যায়ে ৬ গ্লোকে 
ূ কপিলদেবের প্রতি দেবহুতির বাক্য যথা ॥ 

| দেবছুতি কহিলেন, হে ভগবন্! শ্বপচও যদি কদাচিৎ তোমার নাম 

| শ্রবণ অথবা কীর্তন কিনব! তোমাকে নমস্কার অথবা তোমার স্মরণ করে, 

| কাছা হইলে সে ব্যক্তিও তোমার দর্শনে পবিত্র হইবে, এ কথা আর 
বক্তধ্য কি? অতএব তোমার দর্শনে আমি কতার্থ হইয়াছি ॥ 8৪ ॥ 

এই মহিম। আপনকাঁর তটস্থ লক্ষণ ণ'। স্বরূপ লক্ষণে $ আপনি 

ব্রজেজনঙ্গন হয়েন। মহাগ্রভু সেই সকল লোকের তি কৃপা করি- 

লেন, তাহাতে তাহারা প্রেমে মত্ত হইয়া নি্লশৃহে গমন করিল | ৪৫ 
শীত পাপা পিসি পিপিপি -সপস্পীপ ৪ টি সি শে ১ পাটি এপি । উপ: ৮২০ পপ বি? জারা পাানাহিহবাশজ 

এই শ্লৌকের টাকা মধাথণ্ডের ১৬ ১৬ পরিচ্ছেদে ৭৫ অন্কে ৬৫৯ পৃষ্ঠায় আছে। 
1 তত্তিরত্বে যতি তদ্বোধক্বং তটস্থৃলক্ষণত্বং ॥ 

অস্যার্থ; | লক্ষাবন্ত হইতে ভিন্ন হইয়! যে লক্ষণ তদ্বোধক হয়, তাহার নাম তটন্থলক্ষণ। 

যেমন দেবদ তের গৃ€ কাঁকবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহার গৃহে কীঁক বলিয়া আছে, এ গৃহটী দেব- 

মতের, এইস্বানে কাক গৃহ হইতে ভিন্ন হই গৃছের পরিচায়ক হইল, তন্ধপ শ্বপচগ্রত্ৃতি 

| আপনার তটগ্লক্ষণে পবিয় হইল ॥ (বহিয়াগ কার্ধাঘায়! বস্তায় ঘোধক ) 
$ তদভিত্বতবে সতি তদ্বোধকন্ং হ্বরূপলঙ্ষণত্বং ॥ 

|]. আলা । লঙাবন্থ হইতে অভিন্নহইয় যে লক্ষণ তন্বোধক হয, তাহার দাগ হরাপ, 

৫ দেরী, যেগন গর গ্রফাশ চঞ্জরম। এন্থানে প্রকাশ চঞ্জ হইতে অভিন্ন হই! চজের 

ঞ বোধক হষ্ইল, ইহ।কেই স্বরূপ লক্ষণ বলে। এস্থলে আপনি আকৃতি ্ রক্কতিতে অজেজগ নন, 

৫ যা স্বরূপ লঙ্গণ লিনা বন্তর বোধক])' ' | এ 



| মধ্য .১৮ পরিচ্ছেদ । ] শ্রীচৈতন্যচরিতা যত । 
পসরা 

নিজঘর গেলা ॥ ৪৫ ॥ এইমত কতক দিন অক্র,রে রছিলা। কৃষ্ণনাম 

প্রেম দিত! জগত তারিল! ॥ মাধবপুরীর শিষ্য দেই ত ব্রাঙ্ষণ। মথু- 
রাতে ঘরে ঘরে করায় নিমন্ত্রণ ॥ মথুরার যত লোক ব্রদ্ধণ সজ্জন । 

 ভ্টাচার্ঘয স্থ(নে আলি করে নিমন্ত্রণ | একদিন দশ বিশ আইদে নিম-. 
স্্রণ। ভ্টাচার্ষা একমাত্র করেন গ্রহণ । অবদর ন| পায় লোক নিমন্ত্রণ 
দিতে। পেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নীতে ॥ ৪৬ কানাকুজ 
দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাঙ্ষণ। দৈন্য করি করে কেহ প্রভুর নিমন্ত্রণ | 
প্রাতঃকালে অক্রুংর আসি রন্ধন করিয়া। প্রড়ুকে ভিক্ষ! দেন শী'ল- 

গ্রামে সমর্পিয়া ॥ ৪৭ ॥ একদিন অক্রয় ঘার্টের উপরে। বসি মহাপ্রভু 
মনে করেন বিচারে ॥ এই ঘাটে অক্রুর বৈকুণ দেখিল। ব্রজব।সী" 

মছাপ্রতু এইরূপে কতক দিন অক্রুরতীর্ঘে থাকিয়া রু্ষনাম ও 
প্রেমদ।নদ্বার! জগৎ উদ্ধার করিলেন। মাধবপুরীর শিষ্য €সই ব্রাহ্মণ 
মথুরার গৃহে গৃহে নিমন্ত্রণ করা'ইতে লাগিলেন । মধথুরার ব্রাঙ্মণ-সজ্জন- 

প্রস্থৃতি যত্ত মনুষ্য ভট্টাচার্যের নিকট আসিয়া নিমন্ত্রণ করেন, এক- 
দিবসে দশ বিশ গৃহে হইতে নিশ্ত্রমণ আইলে, কিন্ত ভট্াচার্ধ্য একটী- 1. 
মাত্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। লোকে নিমক্ত্রণ দিতে অবসর প্রাণ্ড হয় না, 
তাহার! সকল ভট্রাচার্যাকে নিমন্ত্রণ দিতে সাধন করিয়া! থাকে ॥ ৪৬1 

অপর, কান্যকুজ,। দাক্ষিপাত্য ও বৈদিক যে কোন ব্রাহ্মণ হউন, 
দৈন্য করি! ভট।চার্ষ্যের নিকট প্রভুর নিমন্ত্রণ করেন। পেই ব্রাহ্মণ |. 
পাতঃকালে অক্্ুরতী:র্ধে আগমনপূর্ব্বক রদ্ধন*করিয়। শালখামে চি | 
করত প্রভৃকে ভিক্ষা করাই! থাকেন ॥ ৪৭ ॥ ' 

মহাপ্রস্ু একদিবস অক্রুরঘ!টের উপর উপখেশন করিয়া! মনো-। 
1 তি 
৬ 

ঙ চা 

2০৬৯০৯১৪উ িিিিসিউসিিউইউউিটিিরিিিিিউউিরিনিরানির রি : 



| ৭5৪ শীচেতন্যচরিতাম্বত। [মধা। ১৮ পরিচ্ছেদ। 

লোক গোলে।ক৷ দর্শশ পাইল ?৪৮।_ এত বলি ঝাঁপ, দিল জলের 

উপরে। ভুবিয়া রহিল! প্রভু জলের ভিতরে ॥ দেখি কষ্ণদাস, কান্দি 
| ফুকার করিল। ভট্ট চারধা পীত্র আসি গ্রাভু উঠাইল ॥ তবে ভট্টাচার্য 
সেই ্রাঙ্মণ, লইঞ। |] যুক্তি, করিল কিছু নিভৃতে: বসিঞা ॥ আজি 
প্পামি সাছিলাম উঠাইল প্রতুরে। বৃন্দাবনে ডুবে যদি কে উঠ বে 

| ভরে ॥, লোকের সং ঘট নিমন্ত্রণর জঞ্জাল। নিরন্তর আবেশ প্রভুর 

ন! দেখিয়ে ভাল ॥ বৃণ্দাবন হৈত্তে যবে গ্রতুরে কাটিয়ে । তবে গে 

মঙ্গল এই কোন যুক্ত হয়ে বিপ্র কহে রাগে প্রভুরে লঞম যাই। 
৩ম ৩৯৮ 

মধ্যে ক করিলেন যে, এই ঘা টে অব্রুর বৈকুষঠ এবং ত্র্বাসি 

জনের। গে।লো।ক দর্শন করিয়।ছিলেন ॥ ৪৮ ॥ 

এই বলিয়! জলের উপর লম্ফ দিয়! পতিত হইলেন, মহাঁঞরভূ জলের 

ভিতরে নিমগ্ন হইয়া! রছিলেন। ইহা দেখিয়। কৃষ্ণদ।স উচ্চরূপে চিৎকার 

করিতে লাগিলেন, ভটচার্য্য শত্ আলিয়া 'মহ।প্রভুকে জল হইতে 

উদ্ভেলন করিলেন। অনন্তর ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাঙ্গণকে লইয়া নির্জনে 
উপবেশন করত যুক্তি করিলেন। আজ্ আমি “ছিলাম বলিয়! মহা 

প্রৃডুকে উঠা ইলম, ঘি ূ্দাবনে ডুবেন, তাহা হইলে, ইহাকে কে 

উঠাইবে ॥ ৪৯ ॥. 
এস্থানে লোকের সদ্ঘট, নিমন্ত্রনের উপদ্রব ও নির্তর গ্রড়ুর আবেশ, 

ইহা ত' ভাল দেখিতেছি না। সন্দাবন হইতে যদি গ্রভূকে বাহির 

করিতে পারি,'তবেই ত মঙ্গল, ইহ! কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিলে দিদ্ধ 
হইবে । ব্রীক্মাণ কহিলেন, প্রতৃকে প্রমাগ লইম়। যাই, যঙ্জি ঙ্গাতাঁরের 

পথে যাই, তবেই স্থখ প্রাপ্ত হইব, অগ্রে মোরোক্ষেতরে % গিমা গঙ্গা 

সপে পিস শিপ আপ তাপ পিপিপি ০ স্পা পিপি তলা তক শিপ - 

& অ্জমণ্ডলের বত গঙ্গাতীরন্থ একটা বাটের না, এক্ষণ্.ব ও জেল্র অব্র্সক | 
৮ 5 ণ 
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নেন, ওখণ ভট।চার্য্য আপিয়। গ্রভৃকে কহিলেন ॥ ৫১ ॥ 

লাগিয়া লোকসকল হৃুড়াহুড়ি ( ঠেলাঁঠেলী ) করিতেছে । তাহার নকল 

। গ্রমন করিব, তখন আমার সখ হইবে । এখন যদি আমর! চলিয়।. যাই, 

প্ ৯৯) শা 

০ 

মধ্য । ১৮ পরিচ্ছেদ |] শ্ীচেতন্যচরিতাস্বত। ৭৩৫ 

গঙ্গা গীরপথে য।ই শবে স্খ পাই ॥ সোরোক্ষেত্রে যাই আগেকরি 

গঙগন্নান।  €লই পথে প্রভূ লঞা করিমে শ্রয়াণ ॥ মঘমান লাগিল' | 

(পি ইপে যদি যাইয়ে। মকরে প্রত্নাগন্সান কত দিন পাইয়ে ॥ ৫৯ 

আপনার দুঃখ কিছু কি নিবেদন । মকর প্রশংগি প্রম।গ করিহ সুচন.॥. 
গঙ্গাতীর পথে হাখ জান।ইছ তারে। ভট্টাচার্য্য আমি তবে কছিল তুর 

॥ ৫১ ॥ সহিতে না পারি প্রভূ লোকের গড়বড়ি। নিমন্ত্রণ ল।গি লোক, 

কর ভুড়াহুড়ি ॥ প্রাচঃকালে আইসে লোক তোমাকে ন। পায়। 

তোম।র লাগ না পাইয়। মোর মাথ। খায় ॥ তবে স্থুখ যবে গঙ্গা তীরপথে', 

ঘাই। এচুন যদ চলি প্রথ্াগে মকরন্নান পাই ॥ উদ্দিন হুইল চিত্ত 

সহতে ন! পারি । গাভূর যেই আজ্! হয় মেই শিরে ধরি ॥৫২॥ যদ্যপি 

পপ তা পাস ০ বজ্র পা পপ 
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ও টি 

নান করি, সেই পথে গ্রড়ুকে লইয়। প্রয।গে গমন করিব । এক্ষণে ম।ঘ- 

মাল আসিয়া উপস্থিত হইল, এখন যদি চলিয়া ষাই তাহা হইলে 

কন্তিপয় দিবস মপো মক্কার প্রণাগন্স!ন প্রাপ্ত হইব ॥ ৫০ ॥ 

অপর, অ।পনি নিজ ছুঃপ নিবেদনপুনিক মকর প্রশংস। করিয়া প্র্া- 

গের সূচন1 কপিবেন এবং তাহাকে গঙ্গাতীরপথের স্থখ অবগত করাই- কথ ৬ সাপ ৯ 

প্রভে।! লোকের গোলযে।গ সহা করিতে পারি না, নিমন্ত্রণ 

এতংক।লে অ।পিয়া অ।পন।কে ন। পাওয়াতে আমার দেখ। পাইয়। 1. 

আমার মাথা খায় অর্থাৎ আম!কে বিরক্ত করে, যখন গঙ্গাতীরের পথে 

০ এ সস». সপ পপ তাঁহ। হইলে প্রগাগে মকরন্।ন প্র€ণ্ড হইব। চিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া, 

[৯৩] 



. ১৭. চু রি 
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ছা তে 

ট৭৩৬ শ্রীচৈতন্যচন্লিতাস্বত। [মধ্য ১৮পরিচ্ছে।] 

খ বৃন্দাবন ত্যাগে প্রভুর নাহি মন। ভক্তেচ্ছা করিতে কহে মধুর বচন। 

তুমি আমা আনি দেখাইলে বৃদ্দাবন। এই খণ আমি করিতে নারি 

| পোপসন ॥ যে তোমার ইচ্ছ। আমি তাহাই করিব। হা লঞ1 য।হ 

তুমি উাহ!ই ঘাইৰ॥ ৫৩॥ প্রাতঃকালে মহাপ্রভু গাতঃক্ন কৈল। 

শ্রদ্দাবন ছ।ড়িব জানি প্রেমাবেশ হেল ॥ বাহাবিচার নাহি প্রেমাবিউ 

1 মন। ভর্টচার্ধ্য কছে চল যাই মহাবন ॥ এত বলি প্রভূকে নৌকায় বলা- 

ইঞ1। পাঁর করি উট্টাচার্ধ্য চলিলা লইঘ়1 ॥৫৪॥ প্রেমী কৃষ্ণদাম আর 

সেইত ব্রাহ্মণ । গঙ্গীতীর পথেঘ।ইতে বিজ্ঞ ছুই জন॥ যাইতে এক 

| বৃক্ষতলে প্রতুসবা লঞ্া। বদিল সবার পথশ্রান্তি দেখিঞা ॥ ৫৫। 

০ এপ পপ বাপ্পী পপ স্পা ৯ পপ 

সি 

সু করিতে প।রিতেছি না, প্রতুর যাহ! আজ্ঞা হইবে, তাহাই সস্তকে 

ধারণ করিব ॥ ৫২ ॥ 

যদ্যপি বৃন্দ[বন ত্যাথে মহাগ্রভূর মন ন।ই, তথ।পি ভক্তেচ্ছ! সম্পন 

করিতে মধুর'বচনে কহিলেন, তুমি আমাকে আনিয়! | বৃন্দাবন দর্শন 

কৃরাইলে, আমি এই খণ পরিশোধ কমিতে পাঁরিব না, তোমার যাহা! 

[ইচ্ছ। আমি তাহাই করিব, তুমি যেস্থানে লইয়া য।ইতে ইচ্ছ। কর, সেই 

স্থানেই যাইব ॥ ৫৩ ॥ 

অনন্তর মহাপ্রভূ গ্রাতঃকাঁলে মান করিয়। বৃন্দাবন ত্যাগ করিব 

জানিয়। প্রেমাবিষউ হইলেন। বাহাবিচার নাই, মন প্রেমাবিষ্ট হইয়াছে। 

] তখন ভট্টাচার্ধ্য কহিলেন, চলুন, মহাবনে গঘন করি, এই বলিয়। প্রভুকে 

'নেঁকায় বশাইয়। যমুনা পার করিয়া লইয়া চলিলেন ॥ ৫৪ ॥ 

প্রেমী কৃষ্ণদীল, আর সেই ব্রাক্মণ ছুইু লন গঙ্গাতীরের পথে যাইতে 

বিজ্ঞ । গমন কন্পিতে মকলের শান্তি দেখিয়া মহাগ্রড়ু সকলকে ল্ইয়। 

পি | ও ্ 



নী 
। ১৮ পরিচ্ছেদ 1] ভ্রীচৈতম্যচরিতাম্ৃত | পপ | 

পাপ 

পেইবৃক্ষ নিকটে চরে বহু গ।ভীগণ। তাহা! দেখি মহাপ্রভুর উল্লসিত | 
মন ॥ আচন্বিতে এক গোপ বাঁশী বাজাইল। শ্রীনতেই মহাপ্রভুর |: 

প্রেম।বেশ ছৈল ॥ অচেতন হৈঞ। প্রভূ ভূমিতে পড়িলা। মুখে ফেণ | 

পড়ে নাপায় শ্বাস রুদ্ধ হৈলা॥৫৬॥ হেনকলে তাহ! আসো।য়ার দশ | 
আইলা | শ্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া! হৈতে উত্তরিল1। প্রতুরে দেখিয়া শ্্রেচ্ছ | 
করয়ে বিচার | এই যতি পাশ ছিল স্বর্ণ অপার ॥ এই পঞ্চ বাঁটোয়ার | 
ধুতুরা খাওয়া ইঞ1| ম।রি ডারিয়াছে যতির সব ধন লঞ।| ॥ তবে পাঠান | 
সেই পঞ্চ আনেরে বান্ধিল। কাটিতে চাহে শৌড়িয়া সব কাপিতে 
ল[গিল ॥৫৭॥ কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভঘ সেবড়। দেই বিপ্রনির্ভয়' 

শাপ্পপ্পীশিপিস্পীপপিলপীশিসি 

এই বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন ॥ ৫৪ ॥ 
সেই বৃক্ষের নিকটে বহুতর গাভী চরিতেছিল, তাহ! দেখিয়া মহা- 

প্রভুর মন উল্লপিত হয়, এ সময়ে এক গোপ বংশীবাদ্য করিল, শুনিয়! |! 

মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হইল, তাহাতে তিনি অচেতন হুইয়! ভূমিতে ূ 

পতিত হইলেন, তংকালে তীহার মুখ হইতে ফেণেদগম হুইতে 
লাগিল এবং ন।সিকায় শ্ব'স রুদ্ধ হইয়! গেল ॥ ৫৬ ॥ £ 

এই সময়ে এস্থানে দশ জন আসোয়ার অর্থাৎ অশ্বারে।হী শ্ন্েচ্ছ 
পাঠান আসিয়। অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। এ স্লেচ্ছগণ মহাপ্রতকে 
দেখিম। মনে করিল, এই যতির নিকট বহুতর দ্বর্ণ ছিল, এই পাঁচ জন 
বটপ।র ( পথদন্থ্য ) ইহাকে ধুতুর! খাওয়া ইয়া মারিয়া ইহার সকল ধন 

হরণ করিয়া লইয়!ছে। এই বিবেচন1 করিগা পাঠানগণ সেই পচ জনকে | 

বন্ধন করিল এবং তীহ।দিগকে ছেদন করিতে চাছিলে তাহার! সকলে 
কপিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥ * রি 

উত্বাদিগের মধ্যে কৃষ্ণদাস জাতিতে রাজপুত এবং তিমি অতিশখ 

8 & 



শ্রীচৈতম্যচরিতাম্বত। [মধ্য । ১৮ পরিচ্ছেদ । 

[দেখুখেবড়দট়ু ॥ বিপ্রকহেপ' ঠান তোমায় পাতসার দে।হ।ই। চল 

| ভূমি আমি শিকদার প।শ যাই ॥ এই যতি মামার গুরু আমি মাথুর- 

ব্রক্ধণ। পাতসার আগে আমার আছে শত জন ॥ এই যতি ব্যাথিতে | 

ক্কড়ু হয়েত মূচ্িত। অগহি চেতন পাবে হইবে সম্বিৎ ॥ ক্ষণেক উই। 

ইবস বাদ্ধি রাখহ সব।রে। ইহাকে পুছিয়! ভুমি মারি আমারে ॥ ৫৮ ॥ 

প1ঠান কহে তুমি পশ্চিম! সাধু ছুই জন। গৌড়] ঠগ এই কীপে তিন 

| জন ॥ কৃষ্চদান কছে মোর ঘর এই গ্রামে । ছুই শত তুরপী আছে 

ৃ শতেক কামানে ॥ এখনি আপিব সব আমি যদি ফুকাপি। ঘোড়। পিড়। 

॥ লবে চটি তোমা সব। মারি ॥ গৌড়ীয় বাটপাড় নহে তৃূমি বাটপাড়। 
*" ঙ 

টে টি
 ৮২০ শিশির ৩ টি ০ 

| নির্ভর ছিলেন । আর সেই ব্রাঙ্ষণ নির্ভর এবং মুখে অতিশয় দৃঢ় ছিলেন, 

তিনি কছিলেন পাঠান! তোমাকে বাদমার দে|ছাই লাগে, ভুমি চল, 

| আমি শিকদারের নিকট গমন করিব। এই যঠি অ।গার গুরু, আমি 
মথুরা দেশীয় ব্রঙ্গণ, বাঁদন।হছের নিকট আমার শত শত লোক তাছে, 

এই যতি ব্য।ধিতে ( রেগে) যুচ্ছি হইয়।ছেন, এখনি চেতন পাইয়| 

ঠ্স্ হইবেন ॥ তো'মর। আমাদিগকে বান্ধিয। ক্ণক্াল এইস্থানে অব- 

স্থিতি কর, ইই।কে জিজ্ঞ।ল। করিয়া! আয।দিগকে বধ করিও ॥ ৫৮ ॥ 
তখন পাঠান কহিল, তুমিও পশ্চিমা ছুই জন সাধু, আর এই 

গৌড়ীয়। তিন জনঠগ। এই কথ| শুনিয়া কৃপথদ।স রাজপুত কছিলেন, 

এই গ্রীমে আমার ঘর, আমার ছুই শত তুর (যনন-পদ।তিক) ও এক 

শত কামন আছে। আমি যদি ফুৎকার দিই, তাহা হইলে তাহার! 
এখনি আসির। তোমা দিগকে ম।রিয়।, ঘোড়। পড়! সমুদয় লুট করিয়! 

ঝি 

৪ 
সব ৯ ঞ হ 
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তীর্থবাসী লুট আব চাহ মারিবার । ॥ ৫৯ ॥ শুটি পাঠ নলের মনে, সঙ্গে।চ 

হইল । হেনকালে মহ।গ্রভূ চেতন পাইল ॥ হুগ্ধার করিয়। উঠে কুলি 

হরিহরি। প্রেমালেশে নৃতা করে উদ্ধণাু করি ॥ প্রেমাবেশে প্রভু 

স্নেচ্ছ ছাড়ি দিল পঞ্চ জন। প্রাছু না দেগিল শিজগণের বন্ধন ॥ ৬০ ॥ 

ভট।চার্ধা আপি পরি প্রভু বগ।ইল। গ্লেক্ছগণ ক্ষাগে দেখি গরুর বাহ 

রঃ ॥ গ্নেচ্ছগণ আপি দুরে বন্দিল চরণ | প্রভু শগ!গে কহে এই ঠগ 

| পঞ্চ জন ধ এই পঞ্চ মেলি তোম।য় ধুভুরা খা ওযাইয়।। (তামার ধন 
] 

| 

ূ ধর্দি করয়েচীৎক।র। শম্নেচ্ছের ছদয় যেন লাগে শেলপার ॥ ভয় পা, 

| 
| 
| 

৮ 

?লল তে।ম। প।গল করিয়া ॥ ৬১ ॥ গভূ কহে ঠগ নহে মোর সঙ্গী জন। 

( লইবে। গৌড়ায়াগণ চাগেটার নহে, তে।মত1 8 এপার তীর্থ- 

ঝ| বাণমকে লুট করিগ্র। আনার ত!হ'দিগকে মারিতে চাহিকেছে ॥ ৫৯ | 

ূ এই কথ! শুনিয়। পাঠানের মনে সঙ্কোচ হইল, ইঠিমধ্যে মহ[প্রভু 

| চেক্কন পাইয়। হুষ্কার ধ্বশি করত হরি হরি বণ্দিয়া গাত্রোথান করিলেন 

এনং উর্ধাব।ছু হুইয়। প্রেম।বেশে নৃশ্য করিতে লাগিলেন। মহ গরু যখন 

খেমাবেশে চীঙকার করিলে, তখন প্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ 

৷ হইল, তাহাতে -ক্লেচ্ছগণ ভীত হইয়। পঁচজনচক ছাড়িয়। দিলেন, প্রত 
চেতন পাইয়া কাহ!রও নন্দন দেখিতে প|ইলেন ন! ॥ ৬৭ ॥ | 

এই সময়ে ভট্টগার্ধ্য আসিয়। মহ।প্রভুকে ধরিয়! বসাইলেন, শ্লেচ্ছ- 

গণকে অগ্রে দেখি! মহা প্রভুর বাহৃজ্ঞান হইল, তখন প্লেচ্ছগণ আসিয়া, 

দূর হইতে চরণ বন্দনা করিয়। মহপ্রড়ুর অগ্রে কহিল, এই পচ জন 

ঠগ, ইহারা মিলিত হইয়| ততাম।কে খুতুরু। খাওয়াইয়া প।গল, করত! 
তোমার ধন সকল হুরণ করিয়া লইঘ(ছে ॥ ৬১ ॥ | ্ 

এই কথ। শুনিয়! মহাপ্রভু কহিলেন, ইহার! অ।মার সঙ্গী, ঠগ নে, 

ৃ 

[গু ৃ ৮, 
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১ ৃ্ 

48০ + শ্রীচৈতন্যচক্লিতায়ৃত। [মধ্য । ১৮ পরিচ্ছেদ । 
টিনিভাটিলেনীনারানা ররর রিনি ররর রাত রিয়ার তারি 
ভিক্ষুক সঙ্গাপী মোর নাহি কিছু ধম ॥ মৃগীব্যাধিতে মুণ্রি কভু হই 
অচের্ভন। এই পঞ্চ দা! করি করেন পালন ॥ ৬২ ॥ ক্্লেচ্ছ মধ্যে এক 
পরমগন্তীর। কালাবস্ত্র পড়ে তারে লোকে কহে পীর ॥ চিত্ত আর্দ্র 
হৈল তার প্রভভূকে দেখিয়! | নির্বধিশেষ ব্রদ্মস্থ!পে স্বশাস্্র উঠাইয়। ॥৬৩ 

অথয় ব্রহ্মবাদ নেই রিল স্থাপন! তারি শাস্ত্যুক্ত্যে গ্রভূু করিল 
থণ্ডন ॥ সেই যাহ! কহে প্রভু লকল খগ্ডিল। উত্তর না আইসে মুখে 

মহান্তব্ধ হল ॥ ৬৪ ॥ প্রভূ কহে তে।মার শাস্ত্রে স্থাপে নির্বিশেষে । 

তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষে ॥ তোমার শ।স্্র শেষে কছে এক 

ঈশ্বর । যড়েশব্ধ্যপূর্ণ ভেঁহ শ্যামকলেবর ॥ সং চিৎ আনন্দদেহ পূর্ণব্রক্ষ 

আঁমি ভিক্ষুক সগ্গ্যানী, আমার কিছু ধন নাই, স্বগীব্যাধিতে আমি কখন 

কখন অচেতন হুইয়। থ|কি। এই পাঁচ জন দয়া! করিম। আমাকে রক্ষা 
করেন ॥ ৬২ ॥ | 

এঁ শ্লেচ্ছের মধ্যে এক জন পরম গন্তীর ছিল, সে কালবস্ত্র পরে, 
এজন্য তাহাকে লোকে পীর বলিয়া থাকে, মহা প্রভূক্ষে দর্শন করিয়। 

তাহার চিত্ত আর্দ্র হইল, তখন মে আপনার শাস্ত্র উ্থাপন করত নির্বির্ব- 

শেষ ব্রহ্ম স্থপন করিতে লাগিল ॥ ৬৩ 

ধবন অন্বয় ব্রহ্মবাঁদ স্থ(পন করিলে) মহাপ্রভু তাহ।রই শাস্ত্রের যুক্তি 

দ্বার! তাহ! খগুন কাঁরলেন। যবন যাহ। বলে, মহাপ্রভু সকল খণ্ডন 

করিয়া দেন। যবনের মুখে উত্তর আসিতেছে না, মহাক্ত্ধ হইয়া 

পড়িল ॥ ৬৪॥ | 

মহাপ্রভু কহিলেন, তোমার শাস্ত্রে নির্বিশেষ স্থাপন করে, তাহা 

খণ্ডিয়শেষে আবার সবিশেষ স্থান করিয়াছে, তোমার শাস্ত্রের শেষে | 

বলিয়।ছে, একমাত্র ঈখবর আছেন, তিনি ফড়েশ্বধ্যপূর্ণ, শ্যাকলেবর। 
ব 

1 ১. 

ঠক 
২.৯ মর চিনি 

পাশা 
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বূপ। সর্ববাত্স। সর্বজ্ঞ নিত্য সর্ববাদি স্বরূপ ॥ স্যপ্তি স্থিতি প্রলয় সছ! 
হৈতে হয় । স্কুল সূন্মম জগতের তেঁহ সমাশ্রয় ॥ সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ববারাধ্য 
কারণের কারণ । তার ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার তারণ ॥ তার সেবা 
বিনা জীবের নাযায় সংপার। তাহার চরণে প্রীতি পুরুষ।র্৫থ সার ॥ | 
যোক্ষাদি অনন্দ যর নহে এক কণ। পুর্ণানন্দ প্রাপ্তি তর চরণসেবন ॥ 

৬৫ ॥ কর্ম জ্ঞ।ন যোগ আগে করিয়েস্ছপন। সকল খগ্ডিয়া স্থাপে 

ঈশ্বরসেবন ॥ তোম।র পণ্ডিত সবার নাহি শাস্ত্রজ্ঞ।ন। পুর্ববাপর বিধি 
মধ্যে পর বলবান্ ॥ নিজশাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া । কিবা লিখি” 

যাছে শেষে নির্ণয় করিয়া ॥ ৬৬ ॥ গ্রেচ্ছ কহে যেকহ সেই নত্যজছয। 
শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহ লৈতে নাপারয়॥ নির্বরিশেষ গেসাঞ্রি লঞা 

সচ্চিতৎ আনন্দমূর্তি, পুর্ণব্রহ্ম রূপ, সর্ধাত্ম!, সর্বজ্ঞ, নিত্য ও সকলের 

আবি স্বরূপ । তাহ! হইতে ্যষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় হয়, তিনিই স্থল 
সূশ্মন জগতের আশ্রয়। অপর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বরাধা ও কারণের 

] কারণ, তীছার ভন্তিদ্ব'র। জীবের সংসার নিস্তার হয়, আৰ তাহার সেবা 

ন। করিলে জীবের সংসার হইতে নিস্তার হয় নাঁ॥ অপর তীহায় চরণে 

যে শ্রীতি, তাহাই পুরুষর্থের সার । মোক্ষাদি আনন্দ তাছ!র এক কণা” 

সাঁত্র হয় না, তাহার চরণসেব! করিলে পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ৪৬৫ 

তোমার শান্মকারের! অগ্রে কর্ম, জান ও ৫ধাগ স্থাপন করিয়। শেষে 

সমুদায্র খণ্ুনপূর্রবক ঈশ্বরসেবা স্থাপন করিপ্াছে। তোসার পণ্ডিত 
সকলের শান জ্ঞান নাই, পূর্ব এবং পর এই ছুই বিধির মধ্যে পর বিথিই, 
| বলবান্ হইয়া থাকে । তুমি আপনার শাস্ত্র বিচার করিয়া দেখ, নিয় 
করিয়। তাহাতে শেষে কি লিখিত আছে )]৬৬॥ 

শ্ে্ছ কহিল, যাহা করিতেছেন, তাছ1 সত্য হয়, শানে যাহ! 
সম তাহা কেহ লইতে পারে না। গে।স।ঞি (ঈশ্বর ) নির্ব্ধি- 

: _ পি 
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- ঠা রঙ 

পাপা পিপি সিসি পিসী পাতা পপ পাপী পপাস্পীপাশাশ পাস ০ ০. আপা শশী -পস - ্ ০ 

করেন ব্যাখ্যান। মাঁকার গে!সাঞিঃ সেব্য কার নহি জ্ঞান | সেইত 

গে।স।ঞ্ তুমি সাক্ষাৎ ঈখর |. মে!রে কৃপ| কর মুগ অযোগ্য পামর 

৬৭ ॥ তানেক দেখিল সুঞ্ঞি শ্লেচ্ছশজ্ হৈতে | সাধ্য সাধন বস্ত্র নারি 

নির্ধীরিতে ॥.তোনা দেখি জিহ্ব। মোর লয় কৃষ্ণনাস। আ।মি বড় জ্ঞনী 

'এই গে অভিমান ॥ কৃপণ করি কহ মোরে সাধ্য সাধনে । এত বলি 

গড়ে সেই প্রভুর চরণ ॥ ৬৮1 গরু কহে উঠ কৃষ্ণনাম তুমি লৈল।। 

কোটি জন্মের পাপ গেল পরিত্র হইল। ॥ কৃষ্ণ কছ কৃষ্ণ কু কৈল 

উপদেশ |. মধেকৃষ্ণ কহে মবার হেল প্রেমাবেশ ॥ ৬৯ ॥ রালদ।স 

বলি প্রভূ তার কৈল নাম। আর এচ পাঠানের নাম বিজ্ুলিখান ॥ 

অলপ বয়স তেঁছ রাঞর কুমার। রামদ!ন আদি পাঠ।ন চাকর তাহ।র ॥ 
পপ পপ পপ আপচ্পপীসপা পাপা ০ 

শেষ হয়েন; ইহ। লঈয়। ব্য।খয। করিতেদছন, কিন্তু মাকার গোপ।ঞিঃ 

ঘে সেব্য, ইহ! ক।হাগগও জ্ঞান নাই। আপান গেই গোনাঞ্ি সাক্ষাৎ 

ঈশ্বর, আমাকে কৃপা করুন, আমি অযে!গা এবং পামর ॥ ৬৭ ॥ 

আমি ক্রেচ্ছশ।স্র অনেক দেখিাছি, তাহ! হইতে সাধ্যগাধন বস্ত 

নির্ধারণ কগিতে পারি নাই । তমাকে দেখিয়া আম।র জিহ্ব। কৃষ্ণ- 

নাম লইতেছে, মামি বড় জ্ঞানী এই বলিয়। যে আমার অভিসান ছিপ, 

তাহা দুর হইয়া গেল। আপনি আমাকে কৃপ। করিয়! সাধ্যদাধন বনুন, 

এই. বলিয়। মহ প্রভুর চরণে পতিত হুইল ॥ ৬৮ ॥ 

মহাপ্রভু কছিলেন, উঠ, কুষ্ণনাম আছণ করিয়াছ, তোম।র কোটি 

জন্মের পাপ গিয়।ছে, তুগি-দাবিত্র হইল1। কৃষ্ণ, কহ কুষ কহ, বরঘ্ব।র 

এই উপদেশ করয় মকলে কৃষ্ণ কহিতে লাশ্রিল এবং নকলের প্রেমা- 

নেশ হইল ॥ ৬৯ ॥ , *. 

মহগ্রডু ভাছার নাম রামদাস রাঁখিলেন, আর একজন প1ঠ।নের 

নাম বিজুলিখান. ছিল, তাহার অগ্লবল, দে রাজপুজ হৃদ, . র)মদ (স্ 
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কৃষ্ণ বলি পড়ে মেই মহা প্রভুর পায়। প্রভু ভ্রীচরণ দিল তাহার মাথায়? ৃ 

॥৭০॥ ত। সবরে কৃপ। করি প্রভু ত চলিলা। গেইত পাঠান লব বৈরাগী ' 

হইল ॥ পাঠানবৈষ্ণব বলি হৈল ত।র খ্যাতি । সর্বত্র গাইফু বুলে মা- 

প্রভুর কীর্তি ॥ পেই বিজুপিখান হৈল মহাভাগবত। সর্বতীর্ঘে হৈল তার, 
পরমমহুত্ব ॥4৪॥ এঁছে লীলা করে প্রভু শ্রীকুষ্চৈতন্য। পশ্চিম আমিয়।! ৰ 

কৈল যপনদি ধন্য ॥ ৭২ ॥ সে(রোক্ষেত্রে অপি গ্রভু কৈলৈ গঙ্গ।ান ॥ 

গঙ্গাতীর পথে কৈল প্রম্াগ প্রমাণ ॥ সেই কৃষ্ণদাপ ধিপ্রে প্রভু বিদায় ূ 
দিল। যোড়হ।তে দুই জন কৃহিতে লাগিল ॥ ৭৩ ॥ প্রয়।গ পর্ধান্ত ছে | 

তে।ম1 সঙ্গে যান। তোমার চরণ সঙ্গ পুনঃ কাহ। পাব. ॥ শ্লেচ্ছদেশ কেছ. 

প্রস্তুতি যত পাঠান তাহ।র চাকর। - গে ব্যত্তিৎ কষ বলিয়। মহাপ্রভুর 
চরণে পতিত হুইল, মহু।প্রড় তাহ।র মস্তকে চরণ অর্পণ করিলেন ॥৭০॥ 

এইরূপে মহা ভূ তাহাদিগকে কৃপা করিয়া! গমন করিলে সেই 

সকল পাঠান বৈরাগ্যপপ্ম অবলম্বন করিল । পাঠানবৈষ্ব বলিয়! তাহ-: 
দিগের খ্যাতি হুইল, তাহার! সকল স্থানে মহাপ্রভুর কান্তি গান করিতে 
লাগিল । আর নেই বিজ্ুলিখান মহ।(ভাগবত্ত হুইল, সকল তীর্থে তাহার ৃ 
পরমমহত্ব জন্মিপল ॥ ৭১ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহা প্রভু এইরূপ লীলা করেন, তিনি পশ্চিমদেশে 
আ.পিয। যবন।দি লকলকেও পন্য করিলেন ॥ ৭২ ॥. ৃ 

সে যাহা হউক, ততৎপরে মহা প্রন পোরোক্ষেত্রে আগমন কিয় ৃ 
গঙ্গাম্নান করত গগাতীরপথে প্রর্মাগ যাত্র। করিলেন। তিনি এই সময় 

কষ্দাস ও মথুবাবাসি ব্রাঙ্গণ?ক বিদায় দিলেন, তখন নিয়া ছুই জন 

যোড়হন্তে কহিতে লাগিলেন ॥ ৭৩৪ 

প্রভে।! আমর! ছুই ঈদ জগিনকার পরে প্রযন/গ পর্ন গঞন 

1৯৩] 
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কহ! করয়ে উৎপাত! তা আর্য কহিতে না জানে বাঁত ॥ ৭৪ ॥ 

শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ ইসিতে লাগিল।। সেই ছুই জন প্রভুর সঙ্গে চলি 

আইল! ॥ ৭৫ ॥ যেই যেই জন প্রভুর দর্শন পাইল। সেই সেই জন 

ৃ মহাভাগবত হৈল॥ ॥ সেই প্রেমে মত্ত নাঁচে করে সঙ্কীর্তন। তার সঙ্গে 

ূ অন্য অন্য তার নঙ্গে আন॥ এইমত বৈষ্ুব হুইল সব গ্রামে। সংসার 

(তরিল গৌর ভগবানের ন।মে ॥ দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল। 

মেইমত পশ্চিমদেশ প্রেমে ভানাইল ॥ ৭] এইমত চলি প্রতু এয়!গ 

আইল! । দশদিন ভ্রিবেণীতে মকরন্ন।ন কৈল। ॥৭৭॥ বৃন্দাবন গমন প্রভুর 

শী সস সপে সপন 

করিব, আপনকার চরণ দর্শন পুনর্বধার আর কোৌথ! প্রাপ্ত হইব। এ দেশ 

শ্নেচ্ছের অধিকৃত, কেহ বদি কোনম্থানে উৎপ।ত করে, তাহা! হইলে 

৷ এই ভট্টাচার্য সরলপ্ররূতি কখ। কহিতে জানেন না ॥ ৭৪ ॥. 

| ' মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়। ঈষং হাগিতে ল।গিলেন, তখন এ ছুই 

| জন মহা প্রতুর সঞ্জ সঙ্গে প্রশ্নাগ যাত্রা করিলেন ॥ ৭৫ ॥ 
|. যে যেব্যক্তি মহাপ্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হইল, তাহারা তাহারাই পরম 

1 ভাগবত হইল এবং তাহার প্রেমে মত্ত হইয়া সন্বীর্ভন করায়, তাহার 

| সঙ্গে অন্য, ভাঙার সঙ্গে অন্য এবং ত।ছার সঙ্গে অপর; এইরূপে সমস্ত 

| গ্রাফ বৈষব হইব! উঠল এবং তাহার! তগবান্ গৌরাক্গদেবের নাগে 

| সংলার নিস্তার করিল। মহপ্রত়ু দক্ষিণ যাইতে যেরূপ শক্তি প্রকাশ 

! করিয়াছিলেন, সেইরূপ পশ্চিমদেশকেও প্রেমে ভাইয়া দিলেন ॥৭৬| | 

মহাপ্রভু এইরূপে প্রয়্াগে আগমন করিয়। ভরিবেণীতে দ্শ দিব 

| মকরম্সান করিলেন ॥ ৭৭.॥ .. রর হর ৃ 

1 মহাপ্রভুর এই গমন চরিত্র যাহ। অনস্তদেব সহঅবদনে | 
টি 

৯ চি 
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চরিত্র অনন্ত । সহত্রধদন ধর নাহিপায় অন্ত ॥ তাহা কে কছিতে পারে 

ক্ষুদ্রজীব হৈঞ। | দিগদরশন লাগি কছি সুত্র করিয়া! ॥ ৭৮ ॥ অলৌকিক 
লীল। প্রভুর নহে লোকরীতি। শুনিলেহ ভাগ্যহীনের না ছয় প্রতীতি ॥ 
আদ্যোপান্তে চৈতন্যলীল। অলৌকিক জান। শ্রদ্ধা করি গুন ইছ। লত্য 
করি মান1 যেই তর্ককরে ইহা সেই যূর্থরাজ। আনার মুখ্ডে পে. 
আপনে পাড়ে বাজ ॥ চৈতন্যচন্িত্র এই অযুতের সিন্ধু । জগত আনলে 

তাস।য় যার একবিন্দু ॥ ৭৯ ॥ শ্রীরূপ রদ্বুনাথ পদে যার আশ | চৈতন্য- 

চরিতামুত কহে কৃষ্ণদ।স ॥ ৮০ ॥ 

॥ % ॥ ইতি শ্ীচৈতন্যচরিতাস্বতে মধ্যখণ্ডে পাপনাবালে ঃ 
ন।ম অন্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ 1 %॥:১৮॥% ॥ 

লিল ১ পা ২ সপ তত পপি শা শী শিপ সিসি 
২০ পর পাস পা পপ পপ ৮4৭ সী পাপা পিীপীশা শী 

॥ ৮ ॥ ইঠি মধ।থণ্ডে সং সংগ্রহটাকায়ামই।দশ: পরিজ্ছেদত 0%8 
পপ ৬.০ 

বলিয়।ও অন্ত প্রাপ্ত হয়েন ন|, জীব ক্ষুদ্র হইয়া তাহ! কি ধর্ণন কল্গিতে 
সমর্থ হয়? দিগর্শন নিমিত্ত সুত্র করিয়! বর্ণন করিলাম ॥৭৮॥ 

মহ।গ্রভূর অলৌকিক লীল।, ইহা লোকরীতি নছে, ভাগ্যহীন লোক 
শুনিলে তাহার ইহাতে প্রীতি হয় না। হেতজ্গণ! আদ্যেপাস্ত 
চৈততন্যলীলাকে অছুলীকিক' জানিবেন, ইহ। শ্রেন্ধপর্র্বক শ্রবণ করত 
সত্যকরিয়! ম।লুন) ইহাতে যে তর্ক করে, গে মুর্খের মধ্যে প্রধান, ০স 
আপনার মন্তকে ক্স।পনি ব্রজুপাত করায় । এই চৈতন্যচরিত্র অস্ত 
সমুদ্রে, যাছ!র এক বিস্দুে মমন্ত জগত প্ল।বিত হুইম় যায় ॥ 

প্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশ! করিয়া কৃষ্$দাস এই চৈতন্য- ূ 
চরিতাম্বত কাহিতেছেন ॥ ৮৯ ॥ ৃ 

4 ক ৪8. ইতি প্ীচৈতন্যচরিতাম্বতে মধ্যখণ্ডে গ্রীরামনারায়ণ বিদ্যা-. 
রদ্বক্কত চৈতন্যচরিভ'ষঘতটিঙ্পনীতে শ্রীরন্নারনবিলাদ নাম অঞ্ট।দশ পরি- 

(চ্ছে 7৬) ১০৪৪৪ | ০ 

উস সএউ রস 
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শরচৈতনাচরিতান্তত। । 
১ মধ্যলীলা। ৪ 

০  উনবি-শঃ নি 1 

রি নাবী রনকেলিবার্তীং 
৭০. ক্কলেনালুগ্ত।ং গিজগক্িমুৎকঠ। 
২ সঞ্চার্যযরণে ব্যতনে।ৎ পুনঃ গ 

2.7 প্রীভূবিধো গ্রাগিব লোকস্যত্তিং ॥ ১ ॥ 
:. জয় জম প্রীচৈতন্য জয় নিত্যানপ্দ। জয়াদ্ৈতচজ্জর জয় গৌর জ- 

বব্দ 1.২ ॥, শ্রীরূগ সন।তন রামকেলিগ্রামে। গ্রাভুকে গিলিয়। গেল! 
ৃ আপন ভবনে ॥ ছুই ভাই বিষয় ত্যাগের উপায় স্থজিল। বহু ধন দি 

টি ০ ১ পে ৮৫:১০ ০ পিপিপি পপ পা 

ৃন্াবনীয়ামিতি। বৃদ্দাবনসঙ্থদ্ধিণীং রুসকে লিবার্তাং কথাং কালেন লুস্াসাচ্ছন্নাং তং 

স্ হ্রাহুঃ পুনব্যতনো তপ্রকাশিতবান্। গ্রভুঃ কথন্থৃচ উৎক উৎকঘ্িঠঃ সন্ রূপে নিজশজিং 

নিঙ্গাসাধারণঞ্্।নবৈরগাতক্িরূপশক্তিং সঞ্চ।র্য সঞ্চারং কৃহ। কথমিব যথ! গ্রক্ পুর্বে 

সষঠাদ্যে বিধো বিধাতয়ি নিজশকিং সঞ্চার্সটা ক।লেন কাঁলকতেন লুপ্কাং লোকস্থষ্টিং পুনর্বাত" 

| দো তথেচার্থঃ1। ততশ্চ. ্রূপদ্ব।র| রূসকেলিরার্তাং প্রকাশিতবানিতি তা ংপর্যয।খঃ 0১1 

. ববদাব্নগন্ম্থীয় রমকেলিবার্তা কালবশতঃ আচ্ছন্ন দেখিয়। যিনি 

পক হওত. অ।পনার নিজ-আল।ধ।রণ জ্ঞান, বৈর।গ্য ও ভক্তিরূপ 
শি, রূপগোস্ব।মিতে নঞ্চ|র করত পুনপ্বার তাহ! বিস্ত।র করিয়াছিলেন 

যেন বিধাতার, প্রতি শক্তি সঞ্চার করত ক।লকৃত বিশুপ ্ থষ্টিকে পুন- 

বা বিস্তার ককিযাছেন তজ্মগ ॥ ১ | ৰ 
|. শ্রীটচতন্যর জম হউক, প্ীচেতনে।র জযু ঢু ক, জ্ীনিত্যানন্দের 

্ হ্্ঘ হউক, শ্ীআঘ্বৈ তচন্্ ও. গো রতক্রবৃন্দ অযহুজ, হউন $৯,॥ .:.3 
া রূপ ও. ননাঁতন রামকেলিগ্রামে প্রভুর, সুহিত মিলিত হইন্| 

1 আপনার গৃছে গমন করিলেন ।-.-ত২৭রে. ছুই ভ্রাত! বিষয় ত্যাগের 



চর 

পি এপ পাপা পশলা 1 শাশাটাাাাটি নিজ্জ্পি ৮ পাশ শাক ১ এ 

ছুই ব্রাঙ্ষণ বরিল ॥ কুষণমন্তে করায় ছুই পুরস্ভরণ, | আচিরান্ডে পাই." 
বারে চৈহন্যচতণ ॥ ৩ ॥ ভবে ভ্রীনপগোস ঞ্িি নৌকাতে ভরিঞ। | 
আপনার ঘা? আইপা বহু পন লএতা ॥ ব্রাঙ্গণ নৈষঃবে দিল তার অর্া- 
ধনে। এক চৌঠি ধশ দিল কুটন্ভর.ণ ॥ দণ্ড লন্ধ লাগি চে'ঠি সঞ্চখ 

করিণ। ভাল ভালপিপ্রস্থানে স্থ(প্য রাখি । গৌড়ে লঞ্। রাখিল 
মু! দশহাজর। মনাতনব্যম করে রে মুদির ॥8 |. জীপ 

শুনিল গ্রভৃর নীলাজ্িগমন | বনপথে যানেন প্রভু ীবৃণ্দানন ॥ শ্রীূপ 

। নীল।চলে পাঠাইল ছুই জন। গএাডুবুণ্দাবন যান করেন গমন ॥ শীত 
আপি মোরে তনে দিবে সমাচার । শুণনয। কদনুনাপ করিস ব্যবহার ॥৫॥ 

সাম পপপ্প ্জপ পাপপ আজ ৩ পা পা পা পাস পাপ পপ 

উপায় উদ্ভাবন করিয়। বহু ধন দাশ পর্নিক ঢুই জন ব্রাঙ্গণকে বরণ 

| করত অচিরাৎ ?চতন্যচরণারবিন্দ গ্রাণ্ডি নিিত্ত কুল্ঃমন্ত্রে ছুই পুরশ্চরণ 
। কর।ইলেন ॥ ৩ ॥ 

তদনস্তর ভ্ীরূপগো শ্বামী বছৃতর গনে দি পুর্ণ করিয়া অ।পন।র 

গৃহে আগমন করিলেন । যত ধন লইয়। আগিলেন, তাহার আন্দ আঙগণ 

বৈষ্ণবদিগকে গ্রদ।নপু বিক চতুর্থ ংশ পণ কুটুন্বভরণ গে।ষণ জন্য দি.লন, 

আর অনশিষ্ট চতুর্থাংশ দণ্ড ও বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সঞ্চয় 

করিয়! ভাল ভাল ঝাল 4দিগের নিকট গচ্ছত রাখিলেন। আর দশ- 

হাজার মুদ্র গৌঁড়ে লইয়। রাখিলেন, মনাতনগে স্বামী মুদির গৃহে 
রাখিয়া] তাহাই ব্যয় করিত ল।গিলেন ॥ ৪ ! 

.. অনন্তর গ্ীরূপগোস্ব!মী শুশিতে পাইলেন, শ্রীপ্রভু নীল।চলে গমন 
করিয়ু!ছেন, তখ| হইতে বনপণে রৃন্দাবন যাইবেন। তখন জ্ীরপ- 
গোম্বমী নীল।চলে ছুই জন তলোককে, এই বলিঘ। প1ঠ।ইলেন যে, 
মহাপ্রভু যখৰ বৃদ্দ।ধন গীমন করিবেন, তখন তোমরা শীঘ্র 'আ।লিয়। 
অ।ম।কে সন্বদ দিবা, শুনিয়। অ।মি তদ্রুপ ব্যবহার করিব ॥৫7॥ 

মধ্য । ১৯ টি 'জ্রীচৈতন্যচরি-ভাম়ুত। ৭৪৭ । 

চর 
সপ্ত - 
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5. ৭৪৮ শ্রীচৈতদ্যচরিতাম্ত। [মধ্য । ১৯ পরিচ্ছেদ । 

এখ। সনাতনগোসাঞ্রি ভাবে মনে মন। রাজ! মোরে প্রীতি করে সে 

গোর-বদ্ধন ॥ কোন মতে রাঁজ। যদি মোরে ত্রুদ্ধ হয়। তবে অব্যাহতি 

হয় করিল নিশ্চয় ॥ অস্বস্থ্যের ছল করি রছে নিজ ঘরে। রাজকার্ধ্য 

ছাড়িল না যায় রাজদ্বারে ॥ লোভী কায়স্থগণ-রাজকাধ্য করে। আপনে 

স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে ॥ ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞ্া। 

ভগবত বিচার করে সভ্ভাতে বলিয়া ॥৬॥ এক দ্রিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে এক 

জন। আচম্বিতে গোসাঞ্রি মভাতে কৈল আগমন । পাতস! দেখিয়! 

সবে সংভ্রমে উঠিপন| | সন্ত্রমে আসন দিয়া রাজ! বলাইলা ॥ ৭॥ ঘাজ! 

কহে €তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠ।ইল। বৈদ্য কহে ব্যাধি নহে ন্স্থযে 

দেখিল ॥ আমার যে কিছু কার্যয সব তোমা লঞা। কার্য ছাড়ি খয়ে 

এস্থানে সনাতনগে।ম্বমী মনোমধো এইরূপ চিন্ত|। করিলেন, রাঁজ। 

আমাকে প্রীতি করেন, তাহ। আমার বন্ধনন্বরূপ, কোনণক্রমে রাজ। ঘি 

| আমার প্রতি জদ্ধ হথেন, তাহ! হইলেই আম।র কল্যাণ হইবে, এই 

| নিশ্চয় করত ,অস্থাস্থোর (লীড়ার) ছল করিয়া নিজগৃছে থাঁকিলেন, 

 রাজকার্ষা ত্যাগ করিলেন, জার রাজছ্বারে গমন করেন না। লোভী 

| কাঁযস্থগণ রাঁজকার্ধ্য করে, আপনি নিজগৃছে থাকিয়। শাস্ত্রের বিচার এবং 

| । বিশ ত্রিশ জন ভটচার্ধা পণ্ডিত লইয়! সভাতে বদিয়। হিিরাডা 

বিচার করেন ॥ ৬ ॥ 

১৮ পি পিপিপি? তি পা 

এক দিন গৌঁড়েশ্বর এক জন লোকসঙ্গে লই! আচম্থিতে সনাতন* 

গোম্বামির সভায় আগমন করিলেন, বাদসাকে দেখিয়! সকলে সম্ত্রমে 

' উঠিগ্না ঈাড়াইলেন এবং সম্রমে আসন দিয়! রাজকে উপবেশন করাই- 

লেন ৭ ॥ | * 

। -রাঁজ। কহিলেন, তোমার নিকট বৈদ্য প্রেরণ করিকািলাম, বৈষ্য 

| | গি কহিল, ভাহার “ব্যাধি নাই, তাহাকে হ্থস্থ দেখিয়া সাসিলাম। 

রি 

সা ্ 

টি র প্র হি ্্চ 



৯ 
মধ্য। ১৯ পরিচ্ছেদ| ] শ্রীচৈতন্যচরিত।সৃত । ৭৪৯ 

আজ 83 0 টি ০ ই 

তুমি রহিল! বসিয়া ॥ মোর যত কার্য কাম সব কৈলা নাশ। কি 
তোমার হৃদয়ে হয় কহ মোর পাশ।৮॥ সনাতন কহে নহে আমা হৈতে 

কাঁম। আর এক জন দিয়া কর লমাধান ॥ তবে ক্রুদ্ধ হএখ। রাজ] কছে 

আঁর বার। তোরু বড় ভাই করে দন্থ্য ব্যবহার ॥ জীব বহু "মারি সঘ 

চাঁকল। কৈল নাশ । এথা তুমি কৈলে মের পর্বকধ্য নাশ ॥ ৯ ॥ সনা- 

তন কহে তুমি স্বতন্ত্র গোড়েশ্বর। যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল 

॥১*॥ এত শুনি গৌঁড়েশ্বর উঠি ঘর গেলা । পলাইবে জানি সনাতনেরে 
সী 

আমার যে কিছু কার্ধ্য তাহ। তে।মাকে লইয়! হয়, তুমি কাধ্য ত্যাগ 
করিয়। গৃহে বলিয়া! থাকিলা, আমার সমস্ত কাঁ্ধ্য নষ্ট করিয়।ছ, তোমার | 
হৃদয়ে যাহা হয়, আমার নিকট বল॥ ৮॥ 

তখন সনাতন কহিলেন, আম। হইতে এ কার্ধ্য হইবে না, আপনি 

অন্য এক জন দ্বারা সমাধন করুন। এই কথা শুনিয়া রাজা জ্রোধভরে 
পুনর্্বার কহিলেন, তোমার & বড়ভাই দম্ুযু ব্যবহার করে, সেবন 

বহু জীব বধ করিয়া সমস্ত চাকল! ( পরগণ। ) নাশ করিয়াছে, তুমি 
এখাঁনে আমার সমস্ত কার্ধয নষ্ট করিল ॥ ৯ ॥ 

সনাতন কহিলেন, আপনি গৌড়ের অধীশ্বর, স্বতন্ত্র পুরু, যে ব্যক্তি 
যেরূপ দোষ করে, আপনি তাহার তদনুরূপ ফল প্রদান করুন ॥১০॥ 

এই কথ। শুনিয়া গোঁড়েশ্বর উঠিগ! গৃহে গমন করিলেন, সনাতন 
পলায়ন করিবেন জানিয়! তাঁহাকে বন্ধন করিলেন। এই লময়ে রাজ! 
উৎকলদেশ জয় করিতে যাইবেন, সনাতনকে কছিলেন, তুমি আমার 
ঈরাডিররিররিগিভিরর চি রান2857887757088িরির রিকি টিন 

* লঘুভোধণীর' শেষে প্রীজীবগোশ্বামী আপনাদিগের কুলের যে পরিচয় দিয়াছেন, 

তাহাতে জানা যার সনাতন, রূপ ও গ্রীবল্পভ ভিন্ন 'কুমারদেবের আরও পুত্র ছলেন, 
তাহু।র! মহাগ্রভৃর কপার পাত্র হইতে পারেন নাই, একারণ তাহাদের লামোল্েখ'হয় নাই, 

এখানে বাদসা যাহাকে বড় ভাই কহিলেন, তিনি ত।হ!দিগের মধ্যে এক জন & | 
৫ রঙ ০ 

ওতে রিচ এরর, 



০: ' জীছৈতন্যগরিতাম্বত। | মধ্য 1. ১৯ পরিচ্ছেদ । | 
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বাঙ্িলা ॥ হেনকালে চপিল। রাঁজ। উড়িয়া মারিতে। সন।তনে কছে 
তুমি চল মোর সাতে ॥ তেহ কছে তুমি যাবে দেবতা দুঃখ দিতে | 

মোর শক্তি নাহি তোখার শঙ্গে যাইতে ॥ ১১ ॥ তনে তারে ধি রাখি 

করিল গমন। এখ| নীপদ্রি হৈতে গ্রভু চলিল। বুন্দ(বন ॥ তবে সেই 

ছুই চর রূপ ঠঞ্রি আইগ। | বৃন্দ।ণন চলিলা গর্ভ অ।সিয়া কহিল!। 

১২॥ শুনি হীরূপ পিখিল। মুনাতন এ | বৃন্দাবন চলিল। শ্রীচৈতন্য- 
গোগঞ্ি ॥ আমি দুই চশিপ।ম, তাহ।ক দিলিতে | তুমি মৈছে তৈছে 

ছুটি আইন তাহ। হৈতে ॥ দখসহত্র রে তথ। শ্গ।ছে মুদিস্থানে। তাহ। 
| দিঞ্। শীঘঘ কর আত্মাবিমেচনে ॥ ধযৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস রৃল্দা- 
বন। এত পিখি ছুই ভাই কিল গমন ॥১৩॥ অনুপম মাল্পক তায় 

সপ পিপি স্পা আ্পাপিপীসসপিপ্পাপে 
১০১ লিভ লক ল লা জন 

সঙ্গে উৎকলদেশে চল। সনাতন কছিলেন, আপনি দেবত।কে দুঃখ 
দিতে গমন করিতেছেন, অপন।র মূঙ্গে যাইতে আমার শক্তি নাই ॥১১ 

তখন রাজ] মনা তনকে বাদ্ধিগ্। রাখিয়। গমন করিলেন, এ দিকে 

[ মহা প্রভু নীল্চল হইতে বৃন্দাবন গগন করিলেন, তাহা দেখিক্। দেই 
ঢুই জন চর গ্রীবপগোসম্বাণির নিকট অদিয়! “মহাপ্রভু বৃন্দ।বন মন 

করিলেন” এই কথ। ঝলিল ॥ 

শ্রীরপগোস্ব'মা এই কথ! শুনিয়! লনাতনের নিকট পত্র লিখিলেন, 

চৈতন্যগোস্ব।মী বৃন্দাবন, যাইক্জেছেন, আমর! ছুই জন্ তীহ।কে মিলিতে 

চলিলাম, আপনি যে কোনরূপে পারেন, তথা হইতে মুক্ত হ্ইয়! অ!গ- 

মন করুন ]. মেই স্থানে মুদির নিকট দশস্হত্র মুদ্রা রাখিয়।ছি, তাহ! 

| দিয় শী আজমেচন করিবেন। যে কোনরূপে হউক, আপনি তথ! 

হইতে যুক্ত হুইয়। বৃম্দ।বনে, আগমন করিবেন, এই পত্র লিখি! দুই 
জরা হায় গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥ 

অনুপম মল্লিকের নাম রব, তিনি পরগ বৈষল , এবং বধ 

১ ৬০০০০০০০৪১০০৪০০৮০৫০৪০০০০৪০০৯০০০৯০০০৬০১০৮০০৫০০০০১০২০০১০৪১০৪৩ 4.৮ সপ পপ 
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৮ 

ব।দ্ধিলা.॥ রূপুগোলাঞ্ির ছোট ভাই পরম-বৈষব | তারে লঞ্চ পরীর” 
প্র্নাগে আইল! | মহাপ্রভু তাহা শুনি আনন্দিত হ্লৈ! ॥ ১৪ ॥ মহা 
প্রভু চলিয়াছেন মধ্বদর্শনে | লক্ষ লক্ষ লোক আইল প্রভুর মিলে ॥ 
কেহ কান্দে কেহহাসে কেহ নাচে গায়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেছ গড়া- 
গড়ি যায় ॥ গঞ্গ।-ষমুন! প্রাগ নারিল ডুবাইতে। প্রভু ভূবাইলা কৃষ- 

প্রেমের বন্যাতে ॥ ১৫ ॥ ভীড় দেখি ছুই ভাই রহিলা নির্জনে | ্রদ্থুর, 
অ।বেশ হৈল মারব দর্শনে ॥ - প্রেমাবেশে প্রভু নাচে হরিধ্বনি করি,। 
উর্ধব।হু করি বলে বল হরি হরি ॥ ১৬৪ প্রভুর মহিম! দেখি লোকে 
চমতকার । প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণবার ॥ ১৭ ॥ দাক্ষিণাত্য বিপ্র 

গোস্বীমির কনিষ্ঠ ভ্রাত।। তীহ'কে লইয়া প্রীরপগোন্বামী প্রয়াগে আগ- 
মন করিলেন) মহা প্রভূ রূপ আসিয়াছেন পানিতে পাইয়া অতিশয় আন-+-|. 

ূ ন্দিত হইলেন ॥ ১৪ ॥ | ৪]. 

মহাপ্রভু মাধবদর্শনে গমন করিম।ছেন, লক্ষ লক্ষ লোক প্রভুর: |. 

সহিক্ মিলিত হইতে আগমন করিল। তাহাদের মধ্যে কেহ রোদন, 
কেছ হানা, কেহ নৃ চ্য, ০কহু"গান এবং কেহ -কৃঞ্চ কৃষ্ণ বপিয়। গড়!গড়ি, 

দিতেছে । গঙ্গ। ও যমুনা যে প্রশ্নাগকে ডুব।ইতে সমর্থ হয়েন নাই মহা, 
প্র নেই প্রয়াগকে প্রেমবন্য।য় নিমগ্ন করিলেন | ১৫ ॥. 

অনস্তর লোকের ভীড় (সমারোহ ) দেখিগ্না প্ীরপ ও ্রীবন্পত রই | 
ভ্রাতা নির্জনে অপস্থিতি করিলেন, মাধবদর্শনে মহাপ্রভূর. আবেশ হইল 
ত।হাতে ঠিনিছরিধ্বনি করিয়! নাচিতে লাগিলেন এবং উ্দনাহ রর 

র হুরিবল, হরিবল, ইহাই বলিতে লাগিলেন 1, ১৬ ॥ 
তখন লে!কলকল প্রভুর মহিসা দেখিয়! চমণ্কৃত হইল, পয়াগে | 

মহাপ্রভু ঘেরূপ লীলা প্রকাশ করিলেন, তাহা বর্ণন কর! হুংসাধ্য ॥১৭া। 

(৯৫1 



: হর | 

গিহ পীিতধিত। [যা মধ গিরি 

| সহ আছে পরিচয়। মেই বিপ্র নিমক্ত্রিগা নিল নিজালয় ॥ নুহ আসি 
গ্রস্থু নিতৃতে বগিল!) ভ্রীরূপ বল্ল ছু'ছে আসিয়া মিলিলা॥ ছুই গুচ্ছ 
তৃণ ছুহে দশনে খরিঞা | দুরে প্রভু দেখি পড়ে দণ্ডবত হু ॥ নান! 
প্লেক পড়ি উঠে পড়ে বাঁর বার। প্রভু €দখি প্রেমাবেশ হইল হার ॥ 
১৮॥ জ্ীরূপ দেখিয়া প্রভুর প্রণক্ন হল মন। উঠ উঠ রূপ আইস বলিলা 
বচন ॥ কৃষ্ণের, করুণা কিছু না যায় পন | বিষয়কৃপ টন কাটল 
তোমা ছুই জন ॥ ১৯॥ | * 

তৃথাহি হরিভক্তিবিল1সপ্য দশমধিলাসে একনবতাস্বধ্তং 
|... ইতিহ।সসঘুচ্চয়োক্তং ভগবদ্বাক্যং |. ৭] 

7 'জাক্ষিণাত্য ত্রাঙ্গণের মহিত মহাপ্রভুর পরিচয় আছে, দেই ব্রাঙ্ষণ 
'মহাপ্রভূকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে লইয়। গেলেন।, মহাপ্রভু যখন 
ত্রাহ্মণগৃছে নির্জনে উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময়ে জীরূপ ও বন্লন্ 
ছুই জাতা আসিফ প্রতুর সহিত মিলিত হইলেন, এ সময়ে তাহার! ছুই 
আন দস্তে ছুই গুচ্ছ তৃণ ধারণ করিম দুর হইতে প্রডুকে দর্শন. করত: 
দের ন্য।য় পতিত হইলেন এবং নানা, হোক পাঠপূর্বাক ঝারম্ক!র, 
উঠিতে ও পড়িতে লাগিলেন, তথ| প্রভুকে দর্শন, করিয়! ছুই জনের, 
প্রেমাবেশ হইল ॥ ১৮॥ 

|: নন্তর রীরপকে অধলে।কন করিয়া মহাপ্রভুর মন প্রষম হইল, 
তখন « উঠ উঠ রূপ! আইস” এই বলিয়া কছিলেন, গ্রীকষ্ণের করুণ! 

। কিছু বল। বায় না, বিময়কুপ হইতে তোম।দের ছুই অনকে উত্তোলন | 
করিলেন ॥ ১৯ ॥ 

এই বিষয়ের গ্রমাণ হযিওক্িবিলাসের হা বনু 
২৯১ অন্বধৃত ইতিহাসসমুচ্চযেক্ত- 

ভগবদ্বাক্য যথ। ॥ 



ব্য । ১৯ পরিচ্ছেদ । ] ভ্রীচৈতন্থচরিতান্ত । . ৭৫৬: 
তই 2. 

স্পা 

. ন মে ভক্তশ্চতুর্বেদী মন্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রি । 
তন্যৈ দেখং ততে। গ্রাহ্াং স চ পুঁজ্যে। ষথা হাহং ॥ ২ |, 

এত পড়ি প্রভু ছুঁছা! কৈল আপিঙগন। কৃপাতে ছু'হ।র মথে ধরিল | 
চরণ ॥২১॥ প্রভু কপ! পাঞা ছুছে ছুই ক কর গুড | দীন হঞ। স্তৃতি |. 
করে নান! শ্লোক পড়ি ॥ ২২॥ 

171. তথাহি ট্রারপগোন্বামিবাক্যং & ূ 

- ' নমো মহাবদান্যায় কষ্ণপ্রেমগ্রদাধ তে; তা, 

কৃষ্ণায় কষ্চচৈতন্যনান্ে গৌরাত্বষে নমঃ ২৩।| 

হুদার । নমেতক্ত ইতি। ,চতুরবেদী বেদচতুষাতাসযুক্োৎপি। 

বিগ! ন মন্তুক্ষশ্েত্রর্থি ন মে গ্রিয়ঃ। শ্বপচোহপি কনে মম প্রিন্ন ইত্যখঃ | তন 
তাদৃশশ্বপচাট়ৈব ॥ ২৯ ॥ 

- নমে। মহাব্দানাায়েতি | যতঃ কষতেম গদঃ অতে। তা মহাদাত।, তে কুষ্, 

চৈতন্যনামে গৌরত্বিষে গৌরী হিট, কান্ির্বসা তম কুফা তে তুষ্যং নমঃ। নমন্কারং 
করে!মীহ্যর্থঃ ॥ ২৩॥ 
০০০০০ ০০০ 

বেদচুষ্টয।ভ্যাসযুক্ত ব্রঙ্গণ যদি আমার ভক্ত ন| হয়েন, তাহ হল 

তিনি আম।র প্রিয় হইতে পারেন না শ্বপচ-চগু।লগ যদি আগার ভক্ত? 
হয়, তাহ! হইলে নেই ব্যক্তি আমার প্রিগ হয়, উক্ত প্রকার শ্বপচকেই 

দ্।ন করিবে এবং লেই শ্বপচের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে) অমি যেমন 
 পৃজ্য, সেই শ্বপচও আমার পুজনীয় হয় ॥ ২১॥ 

এই শ্লোক পাঠ করিয়! মহাপ্রভূ ছুই জনকে কারি, পা 
করিয়। ছুই জনের মন্তকে চরণ অর্পণ করিলেন-॥-২১ 0 7 

তখন সহাপ্রডুর কৃপ! গ্রাপণ্ত হই! ছুই জনে অঞ্জলিবন্ধন করত, লোক 
পাঠপুর্বিক স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২২1 টস: 

ৃ জীরপগোশ্ব।মিকৃত শ্লোক গথ। ॥ 3) 
ভুমি মহাবদানা, কৃষ্ণগ্রেমপ্রদাতা। ও কৃষ্ণম্ঘরূপ, তোমার নাগ হিরন | 

ডা এবং  তুনি নিক তোনাকে নমস্কার নমস্কার ॥ ২৩ 

ঢু . রর ্ ্ 



পয | এ 
টি | 11 ৃ 

| শ্রীচৈতন্তচরিতাস্বত। [মধ্য। ১৯ পরিচ্ছেদ 

তথাহি শ্রীগে।বিন্দলীল। মুতে রে রি কে 

6 7... গ্রস্থকারবাক্যং ॥ | 
41 জ্ঞানমন্তং ভূবনং কপানুরুরা ঘ়ক্নপ্যকরেৎ প্রমতং । 

স্বপ্রেমসম্পৎন্ধয়াভুতেহহং প্রীকৃঞ্ণটৈতন্যমুং প্রপদ্যে ॥২৪॥ 

| তবে মহাপ্রভু তীরে নিকটে বসাইল। সনাতনের বার্তা কহ উহ।রে 

পুছিল॥ শ্রীরূপ কছেন ত্েঁছ.বন্দি রাজঘরে.। তুমি যদ উদ্ধার তবে 

হইব উদ্ধারে ॥ ২৫ ॥ প্রভূ কহে সনাতনের হৈয়াছে মোচন । আচিরাতে 

অ!ন। সনে হইব মিলন | মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রতুরে কহিল । রূপ 

(গলদা সে দিবস তীহাই রঞ্ছিলা ॥ ভ্' চার্্য ছ্ই ভাই নিমন্ত্রণ কৈল। 
রে 

রদ যঃ কৃপালুং দারা ভূবনং উনার স্বপ্রেম- 

! প্পংসধযা করণভৃতয়! প্র্নবং গ্রেমানন্দাবেশেন বিষয়াদানুসন্ধানরহিতং অকরোৎ কৃতবান্ 

] অমুং অন্ভুতেহহং অদ্ভুতচেষ্টিতং উদ্মাদবন্গ'তাতি লোকবাহ্ ইত।ঁদি দিশা ০০ 
| তারং ইরঞ্চচৈতনাং অহং প্রপদ্ গ্রপক্নোহশ্মি ॥ ২৪ ॥ 

২ জ্ছাীতী 

গোবিন্দলীলামৃতের ১ সর্গে ২ শ্লে!কে | | 

ঠা "।. প্রস্থকারের বাক্য যথা ॥. 
হিম অজ্ঞানমন্ত জীবগণের ভবরোগশান্তি করিবার উপযুক্ত পাত্র, 

ভিসিই প্রেমসম্পতিবূপ স্থধাপান করাইয়া জগৎকে গ্রমন্ত করিলেন, 
অতএব অভুতবলনা পনতন্তর অ।মি সেই দিরাইিনসারতি গ্রগম 
কি ॥ ২৪ । 

তখন মহাপ্রভু উাহাকে নিকটে নর সনাতনের তাত ছিজ্ঞ!স! 
ারিলেন। শ্রীরপ কহিলেন, তিনি রাঁজগৃহে বন্দী হইয়াছেন, আপনি 

ধঙ্দি উদ্ধার করেন, তবেই তীছ।র উদ্ধার হয় ॥২৫।॥. .: , 
তখন মহা প্রভু“কছিলেন, সনাতনের মোচন হইয়াছে, অধিলঙে 

| আমার সহিত তাহার গিলন হইবে । অনন্তর ব্রাঙ্গাণ মহাওভুকে-মধ্য।হ্চ 
, | করিতে কছিলেদটুপগো।মী ৫সই দিধস সেই স্থানেই অবস্থিত. রি- 

| লেন, ব্রাহ্মণ তাহ।দিগের দুই জনকে ক নিম করি তাহারা ছুই 
হি * আট. হা না 

পতিত 
গ ০৮15৭ 

ক চটী 
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মধ্য ১৯ পারেন ।] রর ৭৫৫ 

প্রভুর প্রণাদপাত্র ত্র ছুই ভাই পাইল ॥ ২৬ ॥ ২৬ ॥ 'ভ্রিংবশী উপরে পা ৃ 
বাসাঘর স্থান | ছুই তাই বল! কৈল প্রভূদমিপান ॥ সে কা.ল বল্লভভউ 

রথে আড়ইল গ্রামে । মহাপ্রভু আইলা শুনি আইল! তার স্থ(নে॥ | 
দণুডবত কৈল স্িহ প্রভু আ।লিক্গল। ছুই জনে কৃন্ণকথা কতকক্ষণ হৈল॥া | 

কৃষ্ণকথাঁয প্রভুর মহাপ্রেস উথলিপ ৷ ভট্টের সঙ্কেচে প্রভু সম্বরণ কৈল | 
॥২৭॥ অন্তরে গর গর প্রেম নে সম্বরণ। দেখি চমং কর হৈল বর্প- 

ভট্টরের মন ॥ তবে ভট্ট মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ টকল।। মহাপ্রভু ছুই ভাই; 
তারে মিলীইল! ॥ দূরে হৈতে ছুই ভাই ভূমিতে পড়িয়া । ভট্টের দণ্ডবৎ 

কৈল মহাদীন হঞ। ॥ ২৮॥ ভট্ট মিলিবারে যায় ছুঁহে পলায়দুরে। 

অস্পৃশ্য পামর যু ন। ছুইহ মোরে ॥ ভট্টের বিস্ম্ন হৈল পর র্ব 
শাসিত রি নন পাই হিসি পা রইল 

ভ্রাতায় মহাএভুর প্রসাদুগ্াত্র প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৬ ॥ 
ত্রিবেণী উপরে মহাপ্রভুর ব।সাগৃহ স্থ'ন হয়, শ্ীরূপ ও বল্লভ ইহার! 

ছুই জন প্রভুর নিকটে গিয়! বাল। করিলেন। এ কলে কল্পভভট্র আড়- 

ইল গরমে বাদ করেন, মহাপ্রর্ত আসিয়াছেন শুনিয়! হর নিকট 

আগমন করিয়া ভীছকে দণুশ গুণাম করিলে- মহা গরভু তাহ!কে 
আলিঙ্গন করিলেন। কতকক্ষণ দুই জনে কৃষ্ণকথার. আলাপন হুইল, 

কৃষ্ণকথান্ব মহু।প্রভূর প্রেম উচ্ছলিত হইল, কিন্তু ভটের সঙ্ষে।চে তিনি 
তাহ! সম্বরণ করিলেন ॥ ২৭ ॥ 

পরস্ত অন্তরে প্রেম গর গর (বৃদ্ধিমীল) হুইয়। রহিয়!ছে, সম্বরণ ইহ- 
তেছে না, তদ্দর্শনে বল্ল ভভট্রের মন বিশ্রিত হইল। তখন ভট্ট মহপ্রভুফে 

নিমন্ত্রণ করিলেন, তাহাতে মহাপ্রভু রূপ ও বল্ল ছই ভ্রাতাঁকে ভট্রের 

সহিত মিলিত করাইলেন, ছুই ভ্রাতা দুর হইতে ভট্টকে অবলোকন 
করিয়। দীনভাবে ভূমিতে পতিত হইপা দণ্ডবং প্রণাম করিলেন & ২৮ ॥ 
"ভট্ট ছুই'জনকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, দেখিব। ছুই জাত! 
 _ চাটি ৬) 



7) ৭৫৬ ীক্চিাযত। | [নয ১৯ পরিচ্ছে। 

মন। ভট্রেরে কহিল গ্রভু তার বিবরণ | ঞ্িঃহ1 ন। স্পর্শিথ ইহে। জাতি 
অঠিহীন। বৈদিক যাজক তুমি কুলীন প্রবীণ । ছুই।র মুখে কৃষ্ণনাম 
নিরন্তর শুনি। ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ই্সিতভঙ্গ জানি ॥ ইহার মুখে 

[ ককষ্চনাম করিছে নর্ভন। ইত অধম নহে হয় সর্বোত্তম ॥২১॥ 
[.... তথ|হি স্রীমন্ভাগবতে তৃতীয়স্কান্ধ তরযনত্িং শাধ।ায়ে সপ্তম্রোকে 

... কৃপিলদেবং প্রতি দেবহুতিবাক্যং ॥ | | 

আহে! বত শ্বপচোহতো ল্ঞ্ | 

” জিজিহব। গ্রে বর্ততে নাম তুভ্যং 

| দুরে পলায়ন করিয়! নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মন্! আমি অস্পৃশ্য পামর, 

| আম!কে স্পর্শ করিবেন না, ইহা শুনিয়া ভটেও বিস্ময় ও মহা প্রভুর মন 

1 হট হইল। তখন মহা প্রভূ রূপের পরিচয় দরিয়া কহিলেন, ইনি জ।তিতে 

অতি হীন, আপনি যাজ্তিক ও কুলীনত্রেষ্ঠ । অতএব ইই[দিগকে স্পর্শ 
করিবেন না, আমি ইহইাদিগের মুখ নিরস্তর কৃঞ্চনাম শ্রবণ করিয়। 

খাকি। । তখন ভট্ট মহাপ্রভুর কিঞিৎ ইঙ্গিত জামিয়া কহিলেন, ইহ।- 

দিগের খুখে কৃষ্ণন।ম নর্ভন করিতেছেন, ইই।রা অধম নহেন, ঘর্বেরবাতম 

হয়েন ॥ ২৯ ॥ ৯. 
এই বিষয়ের প্রমাণ শ্লীমন্ত।গবতে তৃতীয়স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ৭ পলোকে 

২. কপিলদেবের প্রতি দেবছুতির বাক্য যথা | 
1. পুজা! যে ্যক্রির জিহ্বাতে তোমার নাম বর্তনান, লে শ্বপচ হই- 
.লেও এই, কারণে গরীয়ান্, হ্য়। ফলতঃ যে সকল পুরুষ তোমার নাম 
অহণ: করিয়। থাকেন, উ।হাঁরাই তপদ্য। করিয়।ছেন, তাহারাই অমিতে 
ছোম করিম।ছেন) উ।হারাই সদাচারী,. হারাই বেদে অধ্যয়ন করিখা- 

| ূ 

চে 

নি 
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মধ্য । ১৯ পরিচ্ছে্জ। ] ভ্রীচৈতন্যচরিতায়ুত )' না 

তেপুন্তপান্তে জুভুবুঃ সন্গ-রার্ধযা নী 

্রহ্মা নৃচূর্নাম গৃণভ্তি যে তে ॥ ৩* ॥ 

শুনি মহাপ্রভু উরে বহু প্রশংলিলা । প্রেমাবিষ্ট হ্ঞা শ্লোক পট়িতে 

লাঁগিলা ॥ ৩১ ॥ 
তথাহি হরিতক্কিস্ণোদয়ে তৃতীয়াপ্যায়ে দ্বাদপাশ্রে।কো ঘ্খ! 

... শুচিঃ সন্তুজিদীপ্তাগ্রিদ দ্ছুর্জ।তিকলাষঃ | 

নর শ্বপাকোহপি বুধঃ শ্র(ঘো ন বেদজ্ঞোহপি নাস্তিক: ॥ হি ॥ 
৯৮৯০৬ 

- ও 

শুচিরিতি। নানা পি বুধ পাত্র: ল্গাখাঃ রা ইত ক 

যত শুচিঃ | শুচি: কৃত: সন্তকিদীপাগ্লিদগ্ষহূর্জানিকলগষঃ ৷ সভী গ্রশস্তা অবান্তিচারিণী 

চাঁসৌ ভক্কিশ্চেতি সম্ভক্িঃ তিসব দীপ্াগিশ্তেন দগ্ধ ছুর্জাতিকম্মবং চঙ্ালত্বং খা লঃ। 

বিপ্রান্থিষড়, গুধযুতাদরবিন্দনাতপাদারবিন্দবিমুখাঁচ্চ,পচৎ বরিষ্ঠং। মনো । ইতাতংজে:। ন 

বেদজ্রোঙুপি বেদবিহিদকর্শকর্তাপি নাদরণীয়ঃ । অতো নাস্তিক: কৃত: শ্রুতিফলরূপাং তক্জি- 

ননানুতা বিষলতাবদাপাততো রমণীক্ববাচি প্রবর্তিতে । যামিমাং পুশিতাং বাচমিতাছাজে; ৩২ 
শিপপীপী পি উপ সীতা ৮৩ পপি 

ছেন অর্থাৎ তোমার নামকীর্ডভনেই তপস্যাদির সিদ্ধি, হয়, অতএব 

তোমার নামকীর্ভন করিয়া! পবিত্র হয়েন ॥ ৩০ ॥ 

এই শ্লোক শুনিয়! মহাগ্রভূ ভট্রকে অনেক প্রশংস। করিলেন এবং 

প্রেমাবিষট হুইয়। এই একটা শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন 1 ৩১ ॥ 

ূ ;হরিভক্তিহধোদয়ে-৩ অধ্যায়ে ১২ প্লোকে যথা ॥ রি 

যিনি শুচি এবং সন্তক্তিরূপ প্রদীপ্ত অগ্রিদ্বার] ধাহার হুর্জাতি কলাষ 

সকল দগ্ধ হইয়াছে, তিনি.যদি শ্বপচ অর্থাৎ কুক্ুরভে!জী নীচজাতিও 

হয়েন, তাহ! হইলে তিনি পণ্িতগণের আঁদরণীয় হইয়! থাকেন, বেদজ্ঞ 

ফ্যতি'ও'ঘদ্দি নাস্তিক হয়, তথাপি লেস্তের গত হইতে পারে, 

না ] তই ক এর | 

ধ এই গ্লোকের টীকা মধ্যলীলার : ১১ পরিচ্ছেদে ৯৮ , অক্কে ৪3৩ পৃঠায় আছে &. 
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